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Planprogram för Mårslyckeområdet 

 

Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

 

Samrådstid: 2019-11-28 – 2020-01-13 

 

 

Begärt anstånd med yttrande:  

 

2019-12-17                          Länsstyrelsen har begärt anstånd till 2020-01-20 

 

2019-01-13                          Trafikverket har begärt anstånd till 2020-01-20           

 

2019-01-13                          Tingsryd resort har begärt anstånd till 2020-01-20 

 

Under samrådstiden har följande yttranden utan synpunkter på förslaget inkommit: 

 

2010-01-02 

 

Boende, fastighet x 

 

2019-12-23 Boende, fastighet x 

 

2019-12-20 Boende, fastighet x 

 

2019-12-19 Boende, fastighet x 

 

2019-12-18 Boende, fastighet x 

 

2019-12-18 Boende, fastighet x 

 

2019-12-11 Boende, fastighet x 

 

2019-12-11 Boende, fastighet x 

  

2020-01-09 

 

Jehovas vittnen, Mårslycke 1:74 

  

Under samrådstiden har följande yttranden med synpunkter på förslaget inkommit: 

  

2020-01-13 

Boende  

Fastighet x 

Fastighet x 

Yttrande 

Mårslyckeområdet uttrycks i flera sammanhang vara ett attraktivt 

område i Tingsryds Kommun och mot bakgrund av detta anges 

planprogrammet tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar 

Johanna Lindqvist 
0477 441 13 
Johanna.lindqvist2@tingsryd.se 
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 och visioner för området. Arbete med detta har genomförts på olika 

sätt vid flertalet tillfällen under de senaste åren. Som grund för det 

arbete som varit och som också sägs ligga till grund för arbetet 

framöver, hämtas stöd i en rad övergripande planeringsdokument 

som kommunen tidigare tagit fram. Ett sådant dokument är en la-

gakraftvunnen och gällande fördjupad översiktsplan från 2013. En 

annan del av planarbetet var att man i början av 2015 gav boende i 

området möjligheten att inkomma med synpunkter till det som be-

nämndes, framtida Mårslycke för dig, ett sätt att lyssna på de som 

lever och verkar i området.  

 

Dessa två centrala utgångspunkter, en gällande fördjupad över-

siktsplan och ett öppet och allvarligt menat samråd som skulle hör-

samma boende i området, ger tydliga signaler om på vilket sätt 

området önskas kunna bibehålla sin attraktivitet men samtidigt 

kunna utvecklas. Gemensamt för den fördjupade översiktsplanen 

och de boendes synpunkter är att ta sin utgångspunkt i fastigheter 

och boende samt verksamheter som bedrivs i området idag men 

också kopplat till möjligheter för utveckling samt människors upp-

levelser och bilder av att leva sina liv i området.  

 

Det som framkommer är centralt och helt avgörande för om områ-

dets attraktivitet skall kunna bibehållas, nämligen om området får 

fortsätta vara det som det är idag, med utvecklingsmöjligheter, till 

skillnad mot i stora stycken nu framtaget förslag, där det uppfattas 

som att väsentliga delar föreslås beläggas med en "matta" av möj-

lig bostadskomplettering på stora delar av området. Att utan bak-

grundsbeskrivning och någon som helst förklaring i ett planpro-

gram i nuläget öppna upp för stora ytor för bostadskomplettering 

vore olyckligt av flera skäl, inte bara av skälet att det går rakt emot 

ovan nämnt dokument och samråd, utan också för att det på allvar 

riskerar äventyra och skrinlägga områdets unika karaktär.  

 

Den gemensamma hållningen från ovan refererade dokument och 

samråd samt också i en allmän och sammantagen diskussion om 

områdets framtid som sådan, har det alltid uttryckts att det viktig-

aste för området också är att det visas hänsyn till omständigheter 

rörande landskapsbild, naturvärden och djurliv. Vi tar för självklart 

att så är fallet också nu och något annat vore märkligt då alla säkert 

i grunden vill områdets bästa. Att resonera i termer av bostadskvar-

ter eller bostadsöar känns därför inte bra, det borde i så fall vara 

enskilda fastigheter/hus. Sammantaget uttrycks det på ett bra sätt; 

områdets topografi, naturvärden och befintliga fornlämningsområ-

den bör vara styrande för sådan eventuell placering, vilket i sig 

borde vara skäl för att vara extremt restriktiv med mer bebyggelse, 

särskilt i de södra delarna av planområdet. Det unika med området 

är variationsrikedomen och den allsidiga landskapsbilden som ge-

nom dess omgivningar och biologi är mycket känslig för omda-

nande ingrepp. Det rika djurlivet och alla höga naturvärden med 

blandskog, lövskog, ängs- och hagmarker samt våtmarker är i stora 

stycken skyddsvärda och den balans detta skapar gör området del-
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vis unikt. Området är i stora delar gammal och rik kulturbygd.  

 

Låt Mårslyckeområdet få vara det unika område som det under 

generationer vuxit fram till och lyssna till de boende i området. 

Området är alldeles för värdefullt för att omdanas och förtjänar 

balans, omsorg och varsamhet i sin framtida utformning - för ut-

vecklingsmöjligheter och boende i området men också för hela 

Tingsryd och dess framtid. 

  

Kommentar och åtgärd: Kommunen har som mål att stärka nya och befintliga besöksmål 

samt skapa boendemiljöer i attraktiva natur- och vattenlägen, utan 

att bygga bort naturvärden och allmänhetens tillgång till natur och 

vatten. Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygds-

utveckling i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. 

Vid eventuell detaljplaneläggning tas hänsyn till natur- och kultur-

värden och vid behov görs närmre utredningar. Genom planbe-

stämmelser kan den värdefulla natur- och kulturmiljön säkras. 

  

2020-01-13 

Boende  

Fastighet x 

Yttrande 

Jag och min man byggde hus i Mårslycke för 10 år sedan. Anled-

ningarna till att vi valde att bygga hus just i det området är bla föl-

jande: Närheten till naturen. Önskan att bo enskilt utan närhet till 

andra bostadshus. Ej bo nära trafikerad väg där många bilar kör.  

Av dessa anledningar önskar vi att det inte byggs fler hus i detta 

området. 

 

Kommentar och åtgärd:       

 

Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygdsutveckl-

ing i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. Vid 

eventuell detaljplaneläggning tas hänsyn till natur- och kulturvär-

den och vid behov görs närmre utredningar. Genom planbestäm-

melser kan den värdefulla natur- och kulturmiljön säkras. En struk-

tur med mindre ”bostadsöar” inbäddade i grönska eftersträvas. Pla-

ceringen får bl a styras av områdets topografi och naturvärden och 

befintliga fornlämningsområden.  

 

Avsnitt 3.4 Trafikambition s.23 utvecklas: ”Förslaget innebär även 

ökad trafik på väg 651 och i korsningen väg 651/120. I samband 

med en kommande detaljplan för området behöver fokus ligga på 

bland annat trafikföring.” 

  

2020-01-13 

Torsten Blomé  

Tekniska avdelningen 

Kommunledningsförvalt-

ningen 

Yttrande 

Sammanfattning  

Mårslyckeområdet är ett område fullspäckat med potential. Nä-

ringsidkare, föreningsliv, turism, fritidsverksamhet och natursköna 

boendemiljöer har gott om plats att blomstra inom området. Att 

genom ett planprogram tillsammans försöka att skapa oss en ge-

mensam målbild och även tydliggöra de möjligheter som området 

besitter är av största vikt.  

 

För Tingsryds framtida utveckling är Mårslycke en mycket viktig 

pusselbit för att säkerställa tätortens möjligheter att frodas på sikt. 
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Området innefattar kommunalägd mark med sjöläge och promena-

davstånd till centrum. Dessutom är infrastruktur utbyggd och för-

bered för vidare bostadsetablering.  

 

Sätt ovanstående stycke om bostadsutveckling i perspektiv mot den 

under lång tid fallande befolkningstrenden så borde syftet med 

planprogrammet ha fokus på bostadsutveckling. Under kommunö-

vergripande mål finns färdigställda bostäder som ett prioriterat 

mått. Tekniska avdelningen anser att viktningen i planprogrammet 

inte är i led med prioriteringen som är uppsatt och vill att detta 

ändras till utställning. Nedan redogörs för med detaljerade syn-

punkter från tekniska avdelningen. 

 

Rid/Hästverksamhet  

I planprogramsförslaget utökas hästverksamheten med beteshagar i 

sydlig och sydostlig riktning. Områdena i västlig riktning från väg 

120 bör användas som beteshagar på sikt istället för att utöka i 

sydostlig riktning (se kartbild). Istället bör områdena kunna använ-

das för rekreation, friluftsliv och natur. Det är stora områden som 

enligt plan ska utvecklas för rid/hästverksamhet. 

 

 
 

Dagvatten  

Dagvattenutredning bör genomföras som en del i planprogrammet 

eller i efterkommande detaljplanarbete.  

 

Infrastruktur  

I planprogrammet läggs inte tillräckligt stor vikt vid infrastruk-

turens betydelse. Med avsikt att exploatera det södra området för 

bostadsändamål så har verksamhetsområdet för vatten- och avlopp 

utökas till området. Dessutom är väg med expansionsmöjlighet 

framdragen för att möjliggöra utveckling av området. Projekteko-

nomi är vad som höjer eller sänker utvecklingsprojekt och i pro-

jekten är exploateringskostnader en mycket viktig del. I Mårslycke 

är redan infrastrukturen framdragen vilket sänker uppstartskostna-

derna för projekt nämnvärt. Inget likvärdigt område finns i Tings-

ryds tätort.  

 

Bostäder  

Syftet för planprogrammet, stycket som syftar till planprogram-
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mets avsikt, bör omformuleras och ordningen omstruktureras. Bo-

städer bör omnämnas som det huvudsakliga syftet med planpro-

grammet. I syftet nämns campingutvecklingen som ett "ska" krav 

medan planprogrammet endast ska titta på "möjligheterna" för 

tomter. Detta överensstämmer inte med den behovsbild som Tings-

ryd står inför och inte heller de strategiska dokument som citeras i 

planprogrammet, t.ex. Tingsryds kommuns bostadspolitiska mål 

nedan. Tiken pekas särskilt ut som ett område för bostadsutveckl-

ing. "Kommunens vision är att man år 2030, genom offensiva sats-

ningar, har en ökad och positiv befolkningsutveckling och att 

kommunen har ett varierat utbud av attraktiva bondemiljöer. 

Kommunen bör vara aktiv och vidta åtgärder som stärker de fak-

torer som kan bidra till att människor väljer Tingsryd som bostads-

ort" Sida 7. Planprogrammet. Bostadsutvecklingsavsikten bör även 

isoleras från andra syften för att tydliggöra dess signifikans. Det 

bör även stå utveckla attraktiva boendemiljöer för befintliga och 

nya invånare, inte "attraktiva tomter".  

 

På sida 8 i planprogrammet, i stycket gällande förutsättningar för 

att upphäva strandskyddet, bör sista stycket kompletteras med "Ut-

rymme eller andra åtgärder som möjliggör fri passage längst med 

sjön. " Strandskyddets huvudsyfte är att långsiktigt trygga allmän-

hetens tillgång till strandpromenaden. Detta tryggas inte genom att 

skapa utrymme om utrymmet inte möjliggör tillgång. Det som 

krävs är utbyggnad av gång/cykelväg längst med stranden, parke-

ring i anslutning till strand osv. Om allmänhetens tillgång till 

stranden genom åtgärd tryggas bör strandskyddsdispens kunna ges 

för att möjliggöra bostäder i strandnära läge. Detta är av än större 

relevans då området redan är utpekat som LIS-område (lands-

bygdsutveckling i strandnära läge) för bebyggelse. 

 

 

 
S.36 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 2011 

 

I omnämnandet av allmänna intressen på sida 14 bör området som 

boendemiljö omnämnas med tydlighet. Att skapa attraktiva boen-

demiljöer är ett allmänt intresse och en tydlig målsättning för 

Tingsryds kommun. Att inte omnämna det i stycke som hanterar 

markanspråk och intressenter är fel. Se vision 2030 för Tingsryds 

kommun. I avsnittet om framtida planer/förslag så nämns komplet-

terande bostadsbebyggelse. Det är inte kompletterande bostadsbe-

byggelse som ska till, det är bostadsbebyggelse. 
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I konsekvenser omnämns än en gång tomter, vilket bör ses som 

begränsande av Tingsryds kommuns bostadspolitiska ambitioner. 

Det är viktigt att signifikansen av områdets betydelse för Tingsryd 

betonas. Hela stycket nedvärderar bostadsutvecklingens betydelse 

och värdet som skapas genom utveckling av nya boendemiljöer. 

Med det inte sagt att områdets karaktär ska byggas bort. Att vara 

mer flexibel i beskrivningarna av bostadsutveckling i området, och 

även tillstyrka områdets inneboende kvalitéer som grundfundament 

i attraktionen, gör att planprogrammet kan möjliggöra en större 

utvecklingspotential samtidigt som det säkerställer att miljön är 

fortsatt attraktiv för nuvarande boende och kommande boende.  

Detsamma gäller vid stycke 3.3 Bebyggelse på sidan 22. Det räck-

er att omnämna bostadsbebyggelse som samlingsbegrepp.  

Plankartan bör ändra från anpassad bostadskomplettering till "bo-

stadsutveckling ". Det är ett mycket stort område som utpekas som 

naturområde för rekreation enligt planprogrammet. Detta skapar 

möjlighet för utomordentligt trevliga bostadsområden inom det 

gulmarkerade området med mycket hög attraktivitet och goda för-

utsättningar. Då bör detta område inte nedvärderas i sin betydelse. 

Planförslagets effekt kan vara direkt skadlig om den försvårar för 

bostadsutveckling inom området. Detta går tillbaka till huvudsyftet 

till att planprogrammet tas fram; vilket borde vara att möjliggöra 

utveckling av attraktiva boendemiljöer för Tingsryds invånare, som 

säkerställer en effektiv och lämplig användning av de kommunala 

resurserna. Detta kopplar även till lokaliseringsprövningens lämp-

lighetsprövning enligt pbl. Markområdets egenskaper, läge och 

behov ska tas i beaktande tillsammans med sådant som innebär god 

hushållning med mark.  

 

Behovet av attraktiva boendemiljöer är stort, områdets egenskaper 

och läge är mycket gynnsamt. Dessutom är infrastruktur till viss 

del utbyggt vilket sänker utvecklingsprojektens etableringskostnad. 

I Tingsryds tätort återfinns inget område med större potential. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

Avsnittet 2.3 Området idag - Teknisk försörjning s.12 komplette-

ras: ”Infrastrukturen i området är till viss del redan utbyggd vilket 

sänker etableringskostnaderna för utvecklingsprojekt. Inget likvär-

digt område finns i Tingsryds tätort” 

 

Planprogrammets syfte s.1 förtydligas: ”Med planprogrammet av-

ses att; Möjliggöra boendemiljöer i attraktiva natur- och vattennä-

ralägen. Skapa utrymme för campingverksamheten att expandera. 

Tillgodose hästnäringens behov samt förstärka områdets värde för 

rekreation, sport, friluftsliv och/eller besöksnäring.” 

 

Texten i Avsnittet 2.1 Tidigare ställningstaganden-Strandskydd 

Förutsättningar s. 8 formuleras om: "Förutsatt att tillräckligt ut-

rymme eller andra åtgärder som möjliggör fri passage längst med 

sjön tillgodoses, bör åtgärder som kräver ett upphävande av strand-

skyddet kunna föreslås. " 
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Avsnittet 2.4 Markanspråk/intressen s.14 kompletteras med en 

rubrik och text kring bostäder: ”Mårslyckeområdet är ett prioriterat 

område för landsbygdsutveckling i strandnära område. Här finns 

möjlighet att skapa attraktiva boendemiljöer i natur- och vattennära 

läge, för såväl befintliga som nya invånare. I området finns befint-

liga bostäder, alltifrån villatomter till hästgårdar, som man behöver 

ta hänsyn till vid exploatering.” 

 

Texten på s.21 ändras från ”Attraktiva nya tomter tillskapas” till 

”Attraktiva bostadsmiljöer tillskapas.” 

 

Texten på s.22 ändras, ordet villatomter tas bort i meningen ”Nya 

möjligheter till bostadsbebyggelse/villatomter skapas för att bidra 

till att öka Tingsryds attraktivitet.” 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

2020-01-13 

Boende  

Fastighet x 

Yttrande 

Tingsryd kommun ska var en attraktiv kommun med möjligheter 

att bygga och utveckla olika boendeformer. Viktigt är då att skapa 

möjlighet för nya villor i en miljö som ger just detta attraktiva läge. 

Radhus i all ära men finns det inte någon tanke med hur dessa 

skulle smälta in? Finns det fler områden som alternativ för tex rad-

hus och/ eller villor? Det avtalet som entreprenören tecknat för 

byggnation, finns det någon upphandling gjord? 

 

Det finns ett rikt djurliv vid Tikens strand och framför allt dammen 

som ligger nedanför badvägen. Fågellivet som häckande där är ett 

viktigt inslag i naturområdet. Groddjur och Salamander är fridlysta 

djur som finns just runt denna damm. Vi ser en stor risk med att 

denna oas kan försvinna om planprogrammet med byggnation blir 

verklig runt denna plats. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygdsutveckl-

ing i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet.  

Infrastrukturen i området är till viss del redan utbyggd vilket sän-

ker etableringskostnaderna vid utvecklingsprojekt. Inget likvärdigt 

område finns i Tingsryds tätort. 

 

Området vid Ygden är även utpekat som ett prioriterat område för 

landsbygdsutveckling i strandnära område för bostäder, och kan bli 

aktuellt för planläggning framöver. 

 

Vid detaljplaneläggning tas hänsyn till natur- och kulturvärden och 

vid behov görs närmre utredningar. En struktur med mindre ”bo-

stadsöar” inbäddade i grönska eftersträvas. Placeringen får bl a 

styras av områdets topografi och naturvärden och befintliga forn-

lämningsområden. 

 

För kommentar kring Detaljplan för del av Mårslycke 1:29 (Bad-

vägen etapp två), se sammanfattningen. 
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2020-01-13 

Kommunmedborgare 

1 en vision 2030 tror jag friluftsliv och rekreation är något som 

ökat mot idag. Därför är ju campingen och kommunala grönområ-

den av största vikt. Det innebär att anpassad bostadskomplettering i 

den södra delen av området känns fel. Så kallade bostadsöar utgör 

stora ingrepp. Svårt att behålla naturkänslan med hus och vägar 

inblandade.  

 

En annan sak som också spås öka i framtiden är återbruk och se-

cond hand. Att man då inte tänker mer på Lions lopphandel känns 

lite knepigt. Om något så torde ju den snarare utöka, och då finns 

ju plats där det ligger nu.  

 

Hur mycket ekonomi har man tänkt i planen?  

 

Rid o körklubben med sin stora aktivitet måste ju få fortsätta. Men 

det är en sliten anläggning och dessutom behöver den utvecklas.  

I andra änden på samhället finns en travanläggning som står allde-

les för mycket tom. Flytta över hela rid o körklubbens verksamhet 

till travområdet.  

 

De ytor som frigörs kan användas till bostäder (istf bostadsöar i 

söder). Även campingen kan nyttja delar som nu frilagts. Med var-

sam gallring och skötsel av skogsområdet mellan sjön och sagda 

område, så får man tomter med väldigt fin vy över sjön och sam-

hället.  

 

Att placera en multiarena norr om väg 120 känns inte bra. För 

hockeygymnasium och skolelever känns det lite knepigt. Unders ev 

expansion bromsas, och som sagt Lions försvinner.  

 

Och varför kan ingen förklara vilka mer aktiviteter än hockey som 

skall utföras? 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygdsutveckl-

ing i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. Vid 

eventuell detaljplaneläggning tas hänsyn till natur- och kulturvär-

den och vid behov görs närmre utredningar. Genom planbestäm-

melser kan den värdefulla natur- och kulturmiljön säkras. En struk-

tur med mindre ”bostadsöar” inbäddade i grönska eftersträvas. Pla-

ceringen får bl a styras av områdets topografi och naturvärden och 

befintliga fornlämningsområden. Ett större sammanhängande fri-

luftsområde mellan camping/hästverksamhet och bostäder bevaras. 

 

Infrastrukturen i Mårslyckeområdet är till viss del redan utbyggd 

vilket sänker etableringskostnaderna vid byggnation. Inget likvär-

digt område finns i Tingsryds tätort. 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Besöksnäring/sport- och fritids-

verksamheter s. 18 kompletteras: ”Den nuvarande verksamheten 

som Lions bedriver med loppisförsäljning kan även fortsätta att 
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bedrivas inom ramarna för förslaget. Vid behov av flytt behöver 

lämplig ersättningslokal utredas.” 

 

Enlig förslaget är det för närvarande inte ekonomiskt rimligt att 

flytta Rid- och Körklubben till ett annat läge.  

 

För kommentar kring multiarena se sammanfattningen. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

2020-01-13 

Boende 

Fastighet x 

Yttrande 

Om det tas beslut om att bostäder ska byggas föreslår vi att byg-

gandet begränsas till det område på plankartan som ligger norr om 

vår fastighet, fastighet x. Dvs det streckade området mellan oss och 

Kurorten. Det är idag en tämligen vildvuxen skogsremsa och byg-

gandet skulle då kunna löpa från gamla Karlshamnsvägen och 

eventuellt också ner för sluttningen. Något eller några hus skulle då 

bli grannar med de fem fastigheter som redan finns närmast sjön, 

omedelbart nedanför Kurortens gamla restaurangbyggnad.  

Att starta en bebyggelse i hagen söder om vår fastighet tycker vi 

däremot skulle vara mycket olyckligt. Där betar idag hästar, ibland 

från Ridskolan, ibland från ldekulla gård. Hela detta halvvilda, 

halvöppna område bidrar starkt till hela områdets charm. Denna 

del av Mårslyckes attraktivitet skulle då per automatik försvinna, 

och de nya invånare som flyttar in i området skulle därmed gå 

miste om den lantlighet som idag gör platsen speciell. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

Synpunkterna noteras. 

2020-01-13 

Tingsryds Rid och Kör-

klubb 

Mårslycke 1:85 

Yttrande 

1. Vi måste få behålla befintlig rasthage utmed väg 651. Se bif. 

karta markering A 

2. Om campingen får mer utökat område söder ut, (hela vår nuva-

rande rasthage Sjöängen), så behöver vi mer ersättningsmark i om-

rådet. Markering B  

Vi ser positivt till campingens utökning men vi behöver ersätt-

ningsmark.  

3. Våra ridstigar måste rustas upp omgående inom området. Mar-

kering C 

  

 Planprogrammets förslag till utökat markområde till ridverksam-

heten är bra, vilket ger oss möjligheter till nya rasthagar, upprust-

ning av ridstigar samt möjlighet att bygga ut vårt ridhus i framti-

den. Vi har även varit i kontakt med J-0 Colleen och pratat om vår 

ridstig söder ut från området, att vi ges möjlighet att rida över Kur-

ortens område istället för att använda Badvägen. Markering D.  

Om ovan nämnda punkter beaktas, så är vi nöjda med planförslaget 

och vi vill vara kvar och utveckla vår verksamhet inom Mårslyck-

eområdet. 
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Kommentar och åtgärd: 

 

 

Befintlig beteshage utmed väg 651 ritas ut på plankartan. 

 

Plankartan ändras för att tydliggöra att ryttarna kan rida genom 

kurorten, istället för Badvägen, när de ska ta sig söderut. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

2020-01-13 

Boende 

Fastighet x 

Yttrande 

År 2005 införskaffade vi fastighet x, en fastighet bestående av bo-

stadsbyggnad, stallbyggnad, ytterligare några ekonomibyggnader 

samt tillhörande beteshagar om ca 2ha. Familjens önskan att bo på 

en hästgård med närhet till ridhus hade blivit verklighet. Under 

årens lopp har investeringar gjorts på gården för att underhålla och 

utveckla häst- och tävlingsverksamhet, där bl a uppfödning, inrid-

ning och tillridning av unghästar ingår.  

 

För att kunna fortsätta med denna verksamhet är det angeläget att 

fastigheten även fortsättningsvis får ligga i ett fritt område med få 
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grannar på nära håll. Av den anledningen är vi inte positiva till att 

kommunen skulle vilja planlägga hela södra Mårslyckeområdet för 

bostadsändamål. Det är allmänt känt att det blir intressekonflikter 

mellan hästhållning och bostadsområden om dessa båda områden 

kommer för nära varandra.  

 

Vi anser att området inom synligt avstånd från Fastighet x inte 

planläggs överhuvudtaget för bostadsändamål. Konsekvenserna vid 

planlagt nytt bostadsområde, blir att intresset för fortsatta investe-

ringar upphör och att nuvarande hästverksamhet kanske måste av-

vecklas samt att fastigheten i fortsättningen inte gärna kan säljas 

vidare som hästgård. Vi befarar att fastighetens värde sjunker i och 

med detta.  

 

Vi framhåller också vikten av att samtliga gc-vägar, även vägen 

utmed sjön, ska vara tillgängliga som ridvägar. Mårslycke är ett 

hästrikt område med både ridskola och flera privata stall som be-

höver fri tillgång till de vägar som finns i området. Många andra 

kommuner har löst detta genom att angöra ridstigar parallellt med 

gc-vägarna. Människor och hästar ska även i fortsättningen kunna 

samsas och mötas i vårt härliga naturområde i Mårslycke.  

 

Vid informationsmötet i Wasaskolans aula den 27 nov 2019 nämn-

des att det löst hade diskuterats nya bostadsområden vid sjön 

Ygden? Om nu kommunen har för avsikt att ta fram ny översikts-

plan för Tingsryds tätort borde samtliga områden utredas samtidigt, 

så att beslutsfattarna kan jämföra och väga olika alternativ mot 

varandra. 

 

Kommentar och åtgärd:        

 

 

Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygdsutveckl-

ing i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. Infra-

strukturen i området är till viss del redan utbyggd vilket sänker 

etableringskostnaderna vid byggnation. Inget likvärdigt område 

finns i Tingsryds tätort. Vid eventuell detaljplaneläggning tas hän-

syn till natur- och kulturvärden och vid behov görs närmre utred-

ningar. Genom planbestämmelser kan den värdefulla natur- och 

kulturmiljön säkras. En struktur med mindre ”bostadsöar” inbäd-

dade i grönska eftersträvas. Placeringen får bl a styras av områdets 

topografi och naturvärden och befintliga fornlämningsområden. 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Bostäder-konsekvenser s.21 

kompletteras: ”Risken för allergenspridning ses som en hälsorisk 

runt stall och hästhagar. Men allergenerna sprids främst inom 50-

100 meter från platsen där hästarna vistas. Vegetation och kullar 

runtom gör att spridningen blir mindre. I samband med detaljplane-

läggning ska hänsyn tas till eventuella skyddsavstånd mellan bo-

städer och ridanläggningar.” 

 

För kommentar kring Ygden se sammanfattningen. 

 

2020-01-13 Yttrande 
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Boende Vägen förbi kurorten och ner mot Badvägen måste rätas ut, fart-

hinder behövs för att få ner hastigheten. Vägen är ett omtyckt pro-

menadstråk för byinvånare, hästar och campinggäster. Jag befarar 

att trafiktrycket ökar med tanke på byggnation. 

 

Ryktet säger att kommunen redan utsett entreprenörs till att bygga 

bostadsrätter. Om så är fallet, så motsäger jag mig detta. 

 

Kommunen bör sköta om sin skog bättre, är man mån om området 

så måste det gallras och skötas om. Det finns fler än campingen 

som vill ha snyggt i skogen.  

 

I övrigt är jag positivt till förändring i området. 

  

Kommentar och åtgärd: 

 

Avsnitt 3.4 Trafikambition s.23 utvecklas: ”Förslaget innebär även 

ökad trafik på väg 651 och i korsningen väg 651/120. I samband 

med en kommande detaljplan för området behöver fokus ligga på 

bland annat trafikföring”. 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Bostäder-konsekvenser s.21 

kompletteras: ”Naturområdet mellan bostäderna och sjön gallras ur 

med försiktighet, för att både åstadkomma siktgator ner mot sjön 

och även för att bevara karaktären av skogsmark utmed det all-

männa gångstråket.”  

 

För kommentar kring Detaljplan för del av fastigheten Mårslycke 

1:29 (Badvägen etapp två), se sammanfattningen. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

2020-01-13 

Boende 

Fastighet x  

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

 

 

 

 

 

2020-01-13 

Boende 

Fastighet x 

Yttrande 

Vägen måste göras om p.g.a. mer trafik, är ett omtyckt promenad-

stråk. Gatulyse längs vägen. 

 

Avsnitt 3.4 Trafikambition s.23 utvecklas: ”Förslaget innebär även 

ökad trafik på väg 651 och i korsningen väg 651/120. I samband 

med en kommande detaljplan för området behöver fokus ligga på 

bland annat trafikföring”. 

 

Mellan Badvägen och badplatsen föreslås stråket utmed sjön förses 

med belysning för att kunna nyttjas även under den mörka årstiden.  

 

Yttrande 

• Vi ser det positivt att området mellan Kurorten, Badvägen, Rid-

skolan och campingen i Planprogrammet beskrivs precis så som 

det är, nämligen ett viktigt rekreationsområde för kommuninvånare 

och turister, både historiskt sett och idag. Vi tycker därför det är 

viktigt att behålla så mycket som möjligt av den unika miljön, med 

mycket lövskog, bäckar, stenmurar, alkärr samt ett rikt djur- och 

fågelliv. Inom campingens önskade utökningsområde finns enligt 

Planprogrammet stora mängder värdefulla träd (se s.10). Miljön 
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där är fantastisk och kan förstöras vid ev. utbyggnad. Det är viktigt 

att komma ihåg att många turister kommer hit just för den unika 

miljön i hela området och att då "bygga bort" ett av de största skä-

len till att de kommer just till Tingsryd vore inte bra. Stigarna i 

hela området används av många, både turister och kommuninvå-

nare för promenader och löpturer. Rusta gärna upp stigarna och röj 

sly oftare för att göra området ännu finare. 

 

• När det gäller ny bebyggelse ser vi Mårslyckeområdet, där många 

redan befintliga intressenter finns, som svårt att göra något mer åt. 

Ett betydligt enklare område att exploatera, med färre befintliga 

intressenter, också det i ett sjönära läge samt nära till Tingsryds 

centrum, är området kring Ygden, både i närheten av väg 27 

(Tingsmåla) och området runt det gamla sågverket. 

 

• Genomförs det som kallas Badvägen Etapp 2 skapas ett väldigt 

stort sammanhängande område (tillsammans med redan befintlig 

bebyggelse på Badvägen) och då frångår man principen som det 

trycks mycket på i Planprogrammet om att exploatera i s.k. "små 

kluster". Området som är tänkt för Badvägen Etapp 2 är dessutom 

ett väldigt sankt område. Det tillsammans med att vägförbindelsen 

inte är anpassad för så mycket trafik gör området olämpligt att be-

bygga. 

 

• Behåll befintlig grusväg mellan Badvägen och campingen som 

den är. Tveksamt om man ska låta asfaltera den, då det ej passar in 

i den lantliga miljön samt riskerar öka biltrafik på vägen. Vi note-

rar i planprogrammet att campingen även vill ta över scoutstugan 

för uthyrning till större sällskap. Det är vi inte positivt inställda till, 

då det kraftigt ökar biltrafiken på vägen utmed sjön, vilket inte är 

lämpligt, vare sig av säkerhetsmässiga- och miljömässiga skäl. Att 

hyra ut till större sällskap riskerar också bli ett störande moment, 

då det ofta ordnas fester under semestern. 

 

• Vi vill också trycka på kommunens tidigare beslut om att befint-

liga vägar mellan campingen och Kurorten ska användas. Detta 

beslut har inte följts utan turister har av campingen hänvisats att 

använda ytan mellan Badvägen 8 och Badvägen 6 som en 

"genväg" för att transportera sig mellan de båda platserna. Detta 

sker under dygnets alla timmar och vårt sovrum är endast 5 meter 

från denna genväg. Vi bor här året runt, turisterna är här en vecka 

om året. 

 

• Avslutningsvis ser vi det som positivt att området direkt söder om 

Badvägen, 1 s I nad från i den Fördjupade översiktsplanen från 

2013, inte längre ses som ett lämpligt område för husbebyggelse. I 

området finns fornåkrar, en bäck med periodvis mycket stort vat-

tenflöde (i dess mynning leker gäddorna på våren), alkärr (en nu-

mer hotad vegetationstyp, som skapar speciella förutsättningar för 

en mängd djur och växter), fantastisk björk- och övrig lövskog 

(som genom forskning bevisats motverka psykisk- och fysisk 
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ohälsa), ett mycket rikt djur- och fågelliv samt rid- och prome-

nadstigar. Dessutom är det ett område som nyttjas av många intres-

senter, exempelvis Tingsryds Rid- och körklubb, campingen och 

boende i området. Tillsammans utgör dessa faktorer ett unikt at-

traktionsområde, som måste bevaras för kommunens invånare och 

turister. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygdsutveckl-

ing i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. Vid 

detaljplaneläggning tas hänsyn till natur- och kulturvärden och vid 

behov görs närmre utredningar. Genom planbestämmelser kan den 

värdefulla natur- och kulturmiljön säkras. Naturområdet mellan 

campingen och sjön gallras ur med försiktighet, för att både åstad-

komma siktgator ner mot sjön från campingen och även för att be-

vara karaktären av skogsmark utmed det allmänna gångstråket. Ett 

större sammanhängande friluftsområde bevaras. 

 

Infrastrukturen i Mårslyckeområdet är till viss del redan utbyggd 

vilket sänker etableringskostnaderna vid byggnation. Inget likvär-

digt område finns i Tingsryds tätort.  

 

För kommentar kring Ygden se sammanfattningen. 

 

I avsnitt 3. Framtida planer/förslag – Naturområde, rekreation och 

promenadstråk s.21 förtydligas att: ”Scoutstugan bör fortsätta att 

vara i kommunal ägo, rustas upp och nyttjas inom de kommunala 

verksamheterna. Det är viktigt att säkerställa en god tillgänglig-

het”. 

 

Avsnitt 3.4 Trafikambition s.23 utvecklas: ”Förslaget innebär även 

ökad trafik på väg 651 och i korsningen väg 651/120. I samband 

med en kommande detaljplan för området behöver fokus ligga på 

bland annat trafikföring”. 

 

Naturområdet föreslås utvecklas genom att ridstigar och prome-

nadstråk rustas upp. Mellan Badvägen och badplatsen föreslås 

stråket utmed sjön förses med belysning för att kunna nyttjas även 

under den mörka årstiden.  

 

För kommentar kring Detaljplan för del av fastigheten Mårslycke 

1:29 (Badvägen etapp två), se sammanfattningen. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

  

2020-01-13 

Boende 

Fastighet x 

Yttrande 

• Vi ser det positivt att området mellan Kurorten, Badvägen, Rid-

skolan och campingen i Planprogrammet beskrivs precis så som 

det det är, nämligen ett viktigt rekreationsområde för kommunin-

vånare och turister, både historiskt sett och idag. Vi tycker därför 

det är viktigt att behålla så mycket som möjligt av den unika mil-

jön, med mycket lövskog, bäckar, stenmurar, alkärr samt ett rikt 
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djur- och fågelliv. Inom campingens önskade utökningsområde 

finns enligt Planprogrammet stora mängder värdefulla träd (se 

s.10). Miljön där är fantastisk och kan förstöras vid ev. utbyggnad. 

Det är viktigt att komma ihåg att många turister kommer hit just 

för den unika miljön i hela området och att då "bygga bort" ett av 

de största skälen till att de kommer just till Tingsryd vore inte bra. 

Stigarna i hela området används av många, både turister och kom-

muninvånare för promenader och löpturer. Rusta gärna upp stigar-

na och röj sly oftare för att göra området ännu finare. 

 

• När det gäller ny bebyggelse ser vi Mårslyckeområdet, där många 

redan befintliga intressenter finns, som svårt att göra något mer åt. 

Ett betydligt enklare område att exploatera, med färre befintliga 

intressenter, också det i ett sjönära läge samt nära till Tingsryds 

centrum, är området kring Ygden, både i närheten av väg 27 

(Tingsmåla) och området runt det gamla sågverket. 

 

• Genomförs det som kallas Badvägen Etapp 2 skapas ett väldigt 

stort sammanhängande område (tillsammans med redan befintlig 

bebyggelse på Badvägen) och då frångår man principen som det 

trycks mycket på i Planprogrammet om att exploatera i s.k. "små 

kluster". Området som är tänkt för Badvägen Etapp 2 är dessutom 

ett väldigt sankt område. Det tillsammans med att vägförbindelsen 

inte är anpassad för så mycket trafik gör området olämpligt att be-

bygga. 

 

• Behåll befintlig grusväg mellan Badvägen och campingen som 

den är. Tveksamt om man ska låta asfaltera den, då det ej passar in 

i den lantliga miljön samt riskerar öka biltrafik på vägen. Vi note-

rar i planprogrammet att campingen även vill ta över scoutstugan 

för uthyrning till större sällskap. Det är vi inte positivt inställda till, 

då det kraftigt ökar biltrafiken på vägen utmed sjön, vilket inte är 

lämpligt, vare sig av säkerhetsmässiga- och miljömässiga skäl. Att 

hyra ut till större sällskap riskerar också bli ett störande moment, 

då det ofta ordnas fester under semestern. 

 

• Vi vill också trycka på kommunens tidigare beslut om att befint-

liga vägar mellan campingen och Kurorten ska användas. Detta 

beslut har inte följts utan turister har av campingen hänvisats att 

använda ytan mellan Badvägen 8 och Badvägen 6 som en 

"genväg" för att transportera sig mellan de båda platserna. Detta 

sker under dygnets alla timmar och vårt sovrum är endast 5 meter 

från denna genväg. Vi bor här året runt, turisterna är här en vecka 

om året. 

 

• Avslutningsvis ser vi det som positivt att området direkt söder om 

Badvägen, till skillnad från i den Fördjupade översiktsplanen från 

2013, inte längre ses som ett lämpligt område för husbebyggelse. I 

området finns fornåkrar, en bäck med periodvis mycket stort vat-

tenflöde (i dess mynning leker gäddorna på våren), alkärr (en nu-

mer hotad vegetationstyp, som skapar speciella förutsättningar för 
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en mängd djur och växter), fantastisk björk- och övrig lövskog 

(som genom forskning bevisats motverka psykisk- och fysisk 

ohälsa), ett mycket rikt djur- och fågelliv samt rid- och prome-

nadstigar. Dessutom är det ett område som nyttjas av många intres-

senter, exempelvis Tingsryds Rid- och körklubb, campingen och 

boende i området. Tillsammans utgör dessa faktorer ett unikt at-

traktionsområde, som måste bevaras för kommunens invånare och 

turister. 

  

Kommentar och åtgärd: 

 

Se ovanstående svar. 

 

2020-01-13 

Tingsryds Tennissällskap 

Yttrande 

Enligt förslaget för en ny detaljplan för Mårslyckeområdet vill man 

att våra tre tennisbanor flyttas. Det finns inget förslag på någon ny 

plats för banorna utan bara att det planeras för ett nytt område för 

idrottsanläggningar. Där finns det andra intressenter vilket förmod-

ligen gör att det inte skulle finnas någon plats för tre nya banor. 

Föreningen har inte ekonomi att bygga tre nya banor vilket skulle 

göra att vår verksamhet skulle påverkas mycket och rent av skulle 

det kunna bli så att vi måste avveckla vår verksamhet. Vi har inget 

emot att banorna flyttas om man tycker att marken kan användas 

bättre men då måste föreningen erbjudas tre nya banor utan några 

kostnader. Föreningen har de senaste åren investerat flera hundra-

tusen på banorna.  

 

Det finns även med ett område för en padelhall i framtiden som 

någon privat aktör vill bygga. Vi håller på med ett projekt med en 

tennis- och padelhall och kommer snart skicka in ansökningar för 

att lösa finansieringen av hallen. Vi planerar att det ska vara två 

tennisbanor och två padelbanor i hallen. Skulle någon annan privat 

aktör bygga en padelhall kommer vi sannolikt får lägga ner pro-

jektet då det kommer att krävas intäkter från både tennis och padel 

för att få ekonomin att gå ihop. Det finns även en annan aspekt 

som man bör ta hänsyn till och det är vilket syfte man vill att man 

ska använda padelhallen. Det kommer förmodligen bli svårt för en 

förening att bedriva någon verksamhet om man ska betala hallhyra 

för sin verksamhet eftersom man inte kan vara så många aktiva per 

bana. Vår bedömning är att Tingsryd har för få invånare som skulle 

vara beredda att betala det som krävs för att få en god ekonomi. 

Det skulle säkert inte vara några problem att bygga en hall idag 

och få en god ekonomi med tanke på hur populärt det är med padel 

nu. Men vad händer om några år när den värsta hypen är borta? 

Vår inställning är att det är bättre om en förening driver verksam-

heten än en privat aktör.  

 

Två padelbanor finns också med i planen och det har vi egentligen 

inte några synpunkter på förutom att man bör se det som en aktivi-

tet kopplad till campingen. Vår förening har inte varit delaktig i 

denna planering. 

  

Kommentar och åtgärd: Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Campingområde/Tingsryd Re-
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sort-konsekvenser s.20 kompletteras: ”Om det blir aktuellt att flytta 

tennisbanorna behöver en alternativ lokalisering utredas”. Kom-

munen har som inställning att den som gynnas av en flytt ska stå 

för kostnaderna. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

  

2020-01-13 

Boende 

Fastighet x 

Yttrande 

Tycker ej att man skall bygga för många hus på nedre delen av 

Mårslycke. Max 2-3 hus vid södra delen av Badvägen . Kan bygga 

fler uppe vid Ulfsryds vägen. Absolut inte parhus som är planerat 

sen tidigare. Dom passar inte in i miljön runt Mårslycke. Det skall 

vara enskilda hus som alla andra är. Rid och gångstigen längst sjön 

kan vara bredare så att både hästar och människor kan samsas om 

den sträckan. Belysning behövs längst sjön som har varit planerad 

innan som inte har blivit av. Det behöver inte var lika upplyst som 

det är upp till Ridskolan från campingen. Det kan vara glesare mel-

lan stolparna och rörelsevakt på dom. Finns i Hallabro. Det måste 

hållas rent från slöj och även bättre underlag på gångstråket mot 

sjön. Man ser knappt sjön när man går där. Tycker även att Cam-

pingen är stor nog när dom har köpt gamla Attendo. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

Enligt förslaget föreslås ridstigar och promenadstråk rustas upp. 

Mellan Badvägen och badplatsen föreslås stråket utmed sjön förses 

med belysning för att kunna nyttjas även under den mörka årstiden.  

 

För kommentar kring Detaljplan för del av fastigheten Mårslycke 

1:29 (Badvägen etapp två), se sammanfattningen. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

2020-01-12 

Boende 

Fastighet x 

Yttrande 

Tycker inte att det ska vara så många hus som 4-10 villor på södra 

delen utav Badvägen. Förstår inte hur man skulle få plats med så 

många som 10 st och det skulle blir bra. När vi byggde här 2008 så 

fick vi inte bygga 11/2 plans hus utan bara 1plans hus och som 

tomterna är utformade så blev det ganska trångt mot ena grannen. 

Det är även trångt på gatan ibland med trafiken. Tycker att man 

kan bygga ovanför "gamla polisstugan" och upp till vägen. Borde 

det då inte bli sjöutsikt där om man avverka växtligheten i planom-

rådet istället? Är tanken att det ska vara bebyggt som inne i tätor-

ten? tycker inte jag. Här finns ju även ridskolan och så tycker jag 

att det ska få vara och de ska ju också få plats. Däremot hade det 

varit önskvärt med belysning från campingen fram till Badvägen 

men absolut inte som ni gjort upp till ridhuset. Utan det skulle vara 

belysning som bara tänds när man just passerar, det finns sådan. 

Vad det gäller Campingen så tycker jag inte att de ska få bygga 

mer mot Badvägen till. Det är precis lagom som det är nu. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygdsutveckl-

ing i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. Vid 
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eventuell detaljplaneläggning tas hänsyn till natur- och kulturvär-

den och vid behov görs närmre utredningar. En struktur med 

mindre ”bostadsöar” inbäddade i grönska eftersträvas. Placeringen 

får bl a styras av områdets topografi och naturvärden och befintliga 

fornlämningsområden. 

 

Mellan Badvägen och badplatsen föreslås stråket utmed sjön förses 

med belysning för att kunna nyttjas även under den mörka årstiden.  

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

2020-01-10 

Lions Club 

Yttrande 

Vi (Lions Club Tingsryd) bedriver idag en omfattande Loppis-

verksamhet i Mårslycke Ladugård på området norr om väg 122 

som ingår i det föreslagna planprogrammet. Loppisen är öppen på 

lördagarna mellan 10.00-13.00 och besöks varje lördag av 300-400 

personer och sommartid av ytterligare ca 100 personer. Framförallt 

sommartid kommer många passerande turister samt fritidsboende, 

både på campingen och i egna fritidshus.  

 

Vi är ett välkänt utflyktsmål för många och har varje vecka ca 

2.000 personer som bevakar våra inlägg/bilder på facebook.  

Försäljningen har passerat 1.000 000 SEK årligen vilket ger oss 

fantastiska möjligheter att hjälpa behövande. Nämnas kan att vi 

både 2018 och 2019, bidragit med ca 220.000 SEK till äldreboen-

den, förskolor och andra kommunala verksamheter för att ge bl a 

äldre, barn och funktionshindrade "det där lilla extra" som kom-

munens budget inte tillåter.  

 

Allt detta kräver naturligtvis mycket arbete där hela klubben är 

engagerad. På tisdag- och torsdag-förmiddagar är vanligtvis 15-20 

personer på plats för ställa i ordning inför kommande lördag. Till 

detta kommer naturligtvis försäljningen på lördagarna som kräver 

5-6 personer. Vi har också ett samarbete med Lions Club Ryd.  

Genom vår verksamhet i Mårslycke bidrar vi aktivt till att uppfylla 

övergripande mål angivna i förslaget till Planprogram. Dels att 

"stärka nya och befintliga besöksmål genom en positiv utveckling 

av turismen i samverkan mellan kommunen, organisationer, före-

ningar, företag och markägare" genom det stora antalet besökare vi 

har varje lördag. Samt dels att "bidra till en hållbar utveckling av 

Tingsryd" genom det återbruk vår verksamhet grundar sig på.  

 

Konsekvenser om Mårslycke ladugård försvinner.  

Loppisen och därmed Mårslycke ladugård är basen i vår verksam-

het. Sedan vi startade i Mårslycke har ett mycket stort antal ideella 

timmars arbete krävts för att göra iordning och löpande förbättra 

lokalerna för att passa vår verksamhet.  

 

Att flytta verksamheten till nya lokaler, skulle innebära en så stor 

belastning på våra medlemmar att det är tveksamt om det är ge-

nomförbart. Dessutom krävs ju också en passande lokal med de 
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utrymmen vi behöver samt plats för parkering.  

 

En eventuell nedläggning av vår Loppis medför allvarliga konse-

kvenser för alla de som såväl behöver vårt stöd. Konsekvensen blir 

tydlig, inte minst inom vår egen kommun. Många barn, äldre och 

andra behövande, kommer inte att kunna få det stöd vi idag kan ge.  

Antalet besökare utifrån som kommer till Tingsryd på lördagarna 

kommer naturligtvis också att minska och "återbruket" för en håll-

bar utveckling inom kommunen påverkas negativt.  

 

Vi vet att väldigt många, framförallt de människor som är i behov 

av vårt stöd men också våra besökare/kunder och alla generösa 

givare, blir väldigt besvikna om vi tvingas lägga ner vår verksam-

het.  

 

Avslutningsvis - vi utgår från att framtida beslut angående 

Mårslycke ladugård beaktar ovanstående samt att vår verksamhet 

och ovan beskrivna konsekvenser ingår som en del i kommande 

planprogram. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Besöksnäring/sport- och fritids-

verksamheter s. 18 kompletteras: ”Den nuvarande verksamheten 

som Lions bedriver med loppisförsäljning kan även fortsätta att 

bedrivas inom ramarna för förslaget. Vid behov av flytt behöver 

lämplig ersättningslokal utredas.” 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

2020-01-10 

Kommunmedborgare 

Yttrande 

För det första skall inte kommunen engagera sig i ishallsfrågan, 

satsningar skall ske inom vård och omsorg, skola och övrig kärn-

verksamhet. Lägga pengar på arkitekter är helt förkastligt.  

 

l. Satsa på nuvarande ishall. Renovera och förbättra. 

2.Nuvarande ishall har närhet till skola. Bra parkeringsmöjligheter. 

3.Trafiksituationen bli ohållbar om ny ishall anläggs. 

4. Mycket negativ miljöpåverkan p.g.a ökad trafik. 

5. Låt nuvarande industrier utvecklas på området. 

6. Att ej riva kulturbyggnader. 

  

 Den nuvarande politiska majoriteten är helt inkompetent att ge-

nomföra något positivt i Tingsryds kommun. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

För kommentar kring ishall se sammanfattningen. 

 

I planprogrammet lyfts den ökade trafiken på väg 120/väg 27 fram 

som en konsekvens av förslaget och i samband med en kommande 

detaljplan för området behöver fokus ligga på bland annat trafikfö-

ring. I planprogrammet har mark avsatts för framtida åtgärder ut-

med väg 120, som t ex ett extra körfält.  
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Övriga synpunkter noteras. 

 

2020-01-10 

Henrik Paulsson  

Utvecklingsavdelningen 

Kommunledningsförvalt-

ningen 

Yttrande 

Sammanfattning  

Utvecklingsavdelningen har tagit del av förslaget till planprogram. 

Det är mycket positivt att planprogrammet nu har tagits fram och 

det innehåller en rad mycket viktiga klargörande som innebär att 

Mårslyckeområdet inom kort kan fortsätta att utvecklas. Det är 

väldigt viktigt för hela kommunens utveckling att kommunen age-

rar som en möjliggörare och inte en bromskloss i kommunens mest 

attraktiva område, sett till viljan att etablera verksamheter/bostäder 

och även önskan att vistas i det natursköna området. Därför före-

slår utvecklingsavdelningen ett antal justeringar i planprogram för 

Mårslycke för att syftena med planprogrammet ska uppnås i så stor 

utsträckning som möjligt. Förslagen listas nedan. Motivering och 

fö1tydliganden för respektive förändring redovisas under rubriken 

Synpunkter från utvecklingsavdelningen. 

 

• Badplatsområdet bör inte reserveras endast för badplatsen, utan 

allmänt för fritid utomhus och friluftsliv. Detta är mycket viktigt 

för att utveckla Mårslycke badplats unika karaktär i Tingsryds 

kommun. 

 

• Utökning av badplatsen bör ske västerut där möjligheterna att 

skapa en trevlig badbotten finns. Detta saknas österut. 

 

• Området norr om väg 120. Även övrig handel bör ses som en 

tillgång för besöksnäringen. Detta innefattar även exempelvis Li-

ons nuvarande loppisförsäljning som drar stora skaror av besökare. 

 

• Ett 5 hektar stort naturområde på fastigheten Mårslycke 1:87 bör 

tas bort från planprogrammet. Området ligger perife1t och ingen 

ställning har tagits till området i programbeskrivningen. 

 

• Campingområdet bör utökas ytterligare med 2 hektar söderut. 

Besöksnäringen är en prioriterad näring i Tings1yds kommun en-

ligt gällande näringslivsstrategi och detta måste synas fullt ut i 

programmet. En bra lösning som ridklubben själva bejakat finns 

för andra ytor för hästhagar. 

 

• Kurortens branta sluttningar i norr och öster bör vara naturom-

råde, ej campingområde 

 

• Förtydliga att område markerat för befintliga bostäder även kan 

möjliggöra nybyggnation inom det markerade området 

 

• Förslag på utökat område för bostadskomplettering öster om väg 

651 

 

• Texten om bostadskomplettering är begränsande och bör föränd-

ras eller kompletteras för att möjliggöra fler bostadstyper. 
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• Önskan om förtydligande angående allmänhetens tillgång till 

strandlinjen i den sydligaste delen och området söder om planom-

rådet. 

  

Badplatsen  

Tingsryds kommun har 11 allmänna badplatser där alla utom en 

ligger mycket lugnt och naturskönt. Även Mårslyckes badplats 

ligger vackert men inte lugnt med sin direkta närhet till väg 27, väg 

120 och en större camping. Givet detta har Mårslycke badplats en 

egen karaktär med mycket liv och rörelse som skiljer sig mot 

kommunens andra badplatser. Detta är något mycket positivt att 

det finns en sådan badplats i kommunen som kan tilltala även de 

som vill ha liv och rörelse på badplatsen. De som söker en ren na-

turupplevelse väljer inte Mårslycke camping idag och kommer inte 

heller att göra det i framtiden. Många Tingsrydsbor har sedan 

många år valt andra badplatser vid Mien eller Blötans badplats vid 

Stora Hensjön (8 km fån centrala Tingsryd), dit det går fint att 

cykla eller ta bilen. Lokalbefolkningen i Tingsryd besöker området 

vid Mårslycke badplats tack vare aktivitetsytorna och de aktiviteter 

som badplatsen och campingen erbjuder. Ur besöksnäringssyn-

punkt en Mårslycke badplats en väldigt viktig plats där bad och 

aktiviteter kan erbjudas i kombination. Enbart natursköna bad kan 

erbjudas på väldigt många andra platser. Denna unika karaktär för 

Mårslycke badplats måste få chans att fortsätta utvecklas.  

 

Med dessa förutsättningar bör badplatsområdet mellan campingen, 

sjön Tiken, väg 27 och 120 avsättas för badplats och även allmänt 

för fritidsaktiviteter utomhus och friluftsliv, Exempelvis lekplats, 

naturlek, uteplaner såsom boulebana, beachvolley, padel, ytor för 

spontanidrott, utomhuspool, grillplats etc. Utökning av badplatsen 

bör ske västerut där möjligheterna att skapa en trevlig badbotten 

finns. Detta saknas österut. Eventuellt får campingen släppa på ett 

mindre antal campingtomter för att skapa utrymme för detta.  

 

Området norr om väg 120  

Området är rubricerat som "Besöksnäring/ sport- och fritidsverk-

samheter". Tanken med området är att det ska bli en tillgång för 

utvecklingen av besöksnäringen men också vidareutveckla området 

som ett rekreationsområde. Denna användning av området bedöms 

också bli en mjuk övergång mellan campingområdet och industri-

området längre norrut. Det bör förtydligas att olika typer av handel 

kan anses vara en tillgång för besöksnäringen och vara lämplig i 

området. Butiker för friluftsliv, fiske nämns i programbeskrivning-

en, men även den nuvarande verksamheten som Lions idag bedri-

ver med loppisförsäljning är mycket värdefull för besöksnäringen 

och passar således på platsen, vilket bör framgå i beskrivningen. 

Även annan typ av handel kan skapa attraktivitet för området och 

besöksnäringen.  

 

Naturområde på fastigheten Mårslycke 1:87  
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Ett cirka 5 hektar stort område på fastigheten Mårslycke 1:87 har 

markerats som naturområde på plankartan. Området nämns inte 

alls i planbeskrivningen vilket innebär att syftet med att markera 

ett så stort område i anslutning till väg 120 som naturområde inte 

framgår. I en framtid är det tänkbart att området är intressant för 

både verksamheter, infrastruktur eller bostäder. Samtidigt ligger 

området längst bort från Tingsryds tätort och sjön Tiken och ingår 

inte i det ursprungliga uppdraget för planprogrammet. Vi föreslår 

att området tas bort helt från planprogrammet. Se bild nedan för 

förtydligande vilket område som avses. 

  

 
 

 Möjligheter för besöksnäringens utveckling  

Tingsryds kommun antog 2018 en näringslivsstrategi som bland 

annat fastslog att besöksnäringen är en prioriterad näring. För att 

visa att Tingsryds kommun menar allvar med detta bör detta plan-

program ge bättre förutsättningar för Tingsryd resort att utvecklas 

med nya områden som är attraktiva för campingstugor och cam-

pingtomter.  

 

I samtal med både Tirk och Tingsryd resort så har framkommit att 

båda aktörerna ser möjligheter att reservera större ytor söderut i 

direkt anslutning till befintligt campingområde för just camping-

verksamhet. I plankartan har hela "Kurortens" fastighet reserverats 

för campingverksamhet samtidigt som markförhållandena med 

branta sluttningar i norr och öster inte lämpar sig för bebyggelse. 

Ägarens ambition är att dessa områden ska bestå av ett välskött 

naturområde och de bör också markeras för detta ändamål i 

plankartan.  

 

Utvecklingsavdelningen anser att område 1 i bilden nedan ska ut-

göra utökat campingområde. Område 2 är lämpligt för beteshagar. 

De branta slänterna på kurorten bör utgöra naturområde. 

  



 2020-02-28 23(66) 
 

 

 
 

Ridstigens sträckning  

Om plankartan för campingverksamhet och beteshagar förändras 

bör även ridstigarna anpassas efter dessa förändringar. Anslutning-

en till hästbadet innebär ett ganska långt stickspår i nuvarande för-

slag. Om stigen längs med sjön istället görs tillgänglig både för 

hästar och cyklister och fotgängare så kommer anslutningen till 

hästbadet att uppleves mer naturlig. En lämplig lösning kunde vara 

att låta ridstigen och gång- och cykelvägen gå parallellt men sepa-

rerade från varandra längs med sjön.  

 

Bostäder  

Befintliga bostäder. I plankartan har områden markerats i gul färg 

för "befintliga bostäder". Här bör det framgå i programbeskriv-

ningen att det är också ska vara möjligt att skapa fler bostäder på 

de aktuella ytorna. Det finns ett flertal exempel på fastigheter med 

endast ett bostadshus där fastigheten är cirka 10 000 kvm och som 

om markägaren önskar skulle möjliggöra fler tomter och/eller bo-

stadshus. Denna möjlighet bör planprogrammet inte begränsa. 

 

Ytterligare område för bostäder  

Området öster om väg 651 och norr om Kurorten har markerats för 

bostadkomplettering. Området är smalt utformat och därmed be-

gränsande. Det vore lämpligare om programmet möjliggjorde fler 

eller större tomter. Många av de befintliga tomterna i området är 
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stora där djup på mellan 60 och 100 meter är vanliga, så förslaget 

förändrar inte karaktären för området, tvärtom. Med denna föränd-

ring öppnas möjlighet för fler att bo i det attraktiva området och de 

gemensamma kostnaderna kan delas av fler. Se bild nedan för för-

slag till utökat område. 

  

 

 
  

  

 Texten om bostadskomplettering är begränsande och bör föränd-

ras eller kompletteras  

I programbeskrivningen kapitel 3.1 så sägs att "Fler mindre bo-

stadskvarter som Badvägen föreslås." Om denna skrivning lämnas 

ensam riskerar den att tolkas som att endast mycket små vil 

lagator är det enda lämpliga i området. Det attraktiva Mårslycke-

området bör göras tillgängligt även för dem som inte har råd eller 

behov av en egen villa. Det ska inte uteslutas att smakfulla flerbo-

stadshus kan planeras i området och smälta in på ett bra sätt, inte 

minst längs med väg 651. Som exempel på detta bifogas bilder 

som visar hur en tomt på endast 5000 kvadratmeter gett utrymmet 

för 12 lägenheter i lantliga Kalvsvik i Växjö kommun. Byggnader-

na är utformade i samma storlek, färg och form som en traditionell 

mangårdsbyggnad i småländsk kulturbygd. 

 

Nedan följer en översikts bild över fastigheten i Kalvsvik samt en 
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bild på lägenheterna. Därefter följer en bild på ett exempel på ett 

område i Mårslycke som med god marginal skulle inrymma sådan 

bebyggelse. Detta är ett exempel, det kan finnas andra ytor som är 

bättre lämpade. 
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Allmänhetens tillgång till strandlinjen och området om söder om 

planområdet  

Allmänhetens tillgång till strandlinjen bör framgå genom hela 

planområdet och ytor bör reserveras för allmänna stigar och leder, 

inte minst för att säkra tillgång för fotgängare och cyklister till om-

rådet söder om planområdet, då det är sannolikt att detta kan bli 

attraktivt för bostadsexploatering och eller/rekreation i framtiden. 

Då det gulstreckade området inte anger exakt var nya bostäder kan 

komma att placeras är det möjligen vanskligt att ange exakt var 

stigar och leder ska dras. Oavsett bör planen på något sätt säkra att 

det ska vara möjligt att förlänga stigar och cykelleder till området 

söder om plankartan. Detta kan möjligen visualiseras via någon 

form av grönstråk genom området. 
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Kommentar och åtgärd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avsnitt 3. Framtida planer/förslag – Naturområde, rekreation och 

promenadstråk s.21 utvecklas texten kring badplatsen: ”Mårslycke 

badplats är en unik badplats som präglas av liv och rörelse, till 

skillnad från andra mer lugna och natursköna badplatser i kommu-

nen. Denna unika karaktär för Mårslycke badplats måste få chans 

att fortsätta utvecklas. Inom området kan ytor kopplade till bad-

platsen, fritids- och friluftsaktiviteter tillkomma. Utökning av bad-

platsen bör ske österut där marken är relativt outnyttjad.” 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Besöksnäring/sport- och fri-

tidsverksamheter s. 18 förtydligas att ” Den nuvarande verksam-

heten som Lions bedriver med loppisförsäljning kan även fortsätta 

att bedrivas inom ramarna för förslaget. Vid behov av flytt behöver 

lämplig ersättningslokal utredas.” 

 

Avsnittet kompletteras även för att beskriva att området kan vara 

föremål för handel. Detta för att möjliggöra en mer flexibel plan 

och utnyttja marken till fullo. 

 

Ett 5 hektar stort naturområde på fastigheten Mårslycke 1:87 tas 

bort från planprogrammet. Området ligger perifert och ingen ställ-

ning har tagits till området i programbeskrivningen. 

 

Kommunen gör bedömningen att Campingen har fått tillräckligt 

mycket mark i anspråk i förslaget. Att utveckla campingverksam-

heten söderut skulle kunna innebära en negativ inverkan på bo-

stadsutvecklingen i området.  

 

I plankartan och texten i avsnitt Framtida planer/förslag – Bostä-

der s.21 förtydligas att: ”Områden markerat för befintliga bostäder 

även kan möjliggöra nybyggnation inom det markerade området. 

Det finns ett flertal exempel på fastigheter med endast ett bostads-

hus där fastigheten är cirka 10 000 kvm och som om markägaren 

önskar skulle möjliggöra fler tomter och/eller bostadshus.” 

 

Området öster om väg 651 och norr om Kurorten har markerats för 

bostadskomplettering och utökas för att möjliggöra fler och större 

tomter.  

 

Texten kring bostäder utvecklas i avsnitt Framtida planer/förslag – 

Bostäder s.21: ” Området föreslås framförallt inrymma fler mindre 

bostadskvarter som Badvägen. Det ska dock inte uteslutas att 

smakfulla flerbostadshus kan planeras i området och smälta in på 

ett bra sätt. Som exempel på detta bifogas bilder som visar hur en 

tomt på endast 5000 kvadratmeter gett utrymmet för 12 lägenheter 

i lantliga Kalvsvik i Växjö kommun.” 

 

Plankartan kompletteras med ett grönt stråk. I avsnittför 3. Fram-

tida planer/förslag – Naturområde, rekreation och promenadstråk 

s.21 förtydligas att: ”Det ska vara möjligt att förlänga stigar och 

cykelleder till området söder om planområdet, som i framtiden kan 
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2020-01-09 

Kommunmedborgare 

bli aktuellt för rekreation eller bostäder.” Stråkets exakta dragning 

är i dagsläget oklart. 

 

Yttrande 

Angående planprogrammet för Mårslycke-området. Jag menar att 

en eventuell placering av en arena där är direkt felaktig och låser 

upp värdefull rekreationsmark för all framtid.  

Istället bör marken öronmärkas för en eventuell framtida utbygg-

nad av campingen och/eller andra närliggande turiständamål.  

En arena behöver nödvändigtvis inte ligga så pass centralt utan kan 

med fördel läggas i tätortens periferi där utvecklingsmöjligheterna 

även för denna är betydligt bättre.  

En placering av arenan i Mårslycke bidrar också till en väsentligt 

högre trafikintensitet framförallt i samband med matcher och trä-

ningar och detta inverkar då också negativt på redan befintlig be-

söks- och turistnäring. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

I planprogrammet lyfts den ökade trafiken på väg 120/väg 27 fram 

som en konsekvens av förslaget och i samband med en kommande 

detaljplan för området behöver fokus ligga på bland annat trafikfö-

ring. I planprogrammet har mark avsatts för framtida åtgärder ut-

med väg 120, som t ex ett extra körfält.  

 

För kommentar kring arena se sammanfattningen. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

2020-01-09 

Lantmäteriet 

Yttrande 

KVALITET GRÄNSER  

Lantmäteriet vill upplysa om vikten av att gränserna är klara inför 

ett kommande detaljplanearbete. Om gränsen är osäker är det 

lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gräns-

utvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig 

gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för 

att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter 

ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

2020-01-09 

EON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkterna noteras. 

 

Yttrande 

E.ON Energidistribution AB (''E.ON") avger yttrande avseende 

Tingsryds kommuns föreslagna planprogam för Mårslyckeområ-

det. I koncernens interna remiss har även bolagen E.ON Gasol AB 

och E.ON Biofar Sverige AB tagit del av planen. E.ON vill för 

dessa bolag och såsom ägare av infrastruktur för elförsörjning och 

gasolleverans inom kommunen avge följande synpunkter. 

 

Befintlig elförsörjning  

Elförsörjningen är en väsentlig del för utvecklingen av kommunens 

näringsverksamhet och bostadsbyggande. Inte minst är utbyggnad 

och ombyggnad av elnätet viktig för att garantera fullgod leverans-
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säkerhet och en bidragande faktor i omställningen till det förnybara 

samhället.  

 

E.ON har nätkoncession för område inom större delen av Tings-

ryds kommun vilket även inbegriper planområdet i Mårslycke. 

Genom detta är bolaget, enligt ellagen, skyldigt att ansluta nya 

elanläggningar. 

 

Mårslyckeområdet får idag sin elförsörjning via en matning från en 

fördelningsstation i Tingsnäs i västra Tingsryd. Överföringen sker 

via en lOkV ledning som delvis består av en linje i stolpar men 

som i huvudsak utgörs av kabel under mark. Elförsörjningen till 

respektive abonnent i området sker via en transformatorstation som 

är centralt belägen i planområdet. Distributionsnätet på 400V si-

dan, efter transformatorn är också det byggt som kabel i mark men 

några kunder i södra delen försörjs via isolerade friledning i stolp-

linje.  

 

Kapacitet och framtida elförsörjning  

För att klara att försörja den fortsatta utbyggnaden av Mårslycke-

området som planprogrammet möjliggör så kommer även elför-

sörjningen att behöva byggas om och byggas ut. Befintliga led-

ningar kan komma att behöva flyttas då marken där de ligger görs 

tillgänglig för byggnader, företrädelsevis i södra delen i de ytor 

som markerats som möjliga för bostadskomplettering. 

 

I nuläget finns viss kapacitet och utrymme kvar i befintligt nät och 

i befintlig transformatorstation men vid fortsatt utbyggnad och 

ökade laster kommer det krävas förstärkningar och ytterligare 

transformatorstationer inom området. En ny matning från fördel-

ningsstationen i Tingsnäs kan bli aktuell, liksom att reservmatning-

en kan behöva ses över.  

 

Vid behov av ledningsflyttar eller utökat effektbehov är det mycket 

viktigt att kommunen eller exploatören är ute i god tid för att E.ON 

ska kunna säkerställa att arbetet kan ske så att byggnationen inte 

hindras av elledningarna och att en tillförlitlig elanslutning finns på 

plats. E.ON välkomnar därför ett samarbete i detaljplaneringen av 

området.  

 

Elnätet i detaljplaneringen  

Det är viktigt att elledningarna ges ett beständigt utrymme i plane-

ringen av ny bebyggelse så att åtkomst för eventuella reparationer 

och omläggningar av ledningarna kan garanteras vid var tid.  

E.ON önskar därför att särskilda områden reserveras för detta än-

damål i detaljplanen, för ledningar genom U-område och med E-

område för transformatorstationer. Både för befintliga anläggning-

ar och för de utbyggnader och ombyggnader som kan komma att 

behövas i framtiden. 

 

Säkerhet i närheten av elanläggningar  
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Kommentar och åtgärd: 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnation eller annan exploatering nära en elanläggning måste 

ske med hänsyn till föreskrifter och andra anvisningar eller re-

kommendationer kopplat till anläggningen och det elektromagne-

tiska fält som alstras. Syftet med denna hänsyn är att minimera 

risken för person- och sakskada till följd av risker förknippat med 

närheten till elanläggningen. För att minimera olycksrisken vid 

arbeten i närheten av en starkströmsanläggning skall Elsäkerhets-

verkets föreskrifter om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet 

samt de av elbranschen framtagna elsäkerhetsanvisningarna följas. 

För att få god kännedom om relevanta föreskrifter och anvisningar 

är det viktigt att E.ON Energidistribution kontaktas för samråd vid 

byggande eller annan exploatering i närheten av elanläggning. I 

begreppet exploatering inrymmer E.ON Energidistribution i detta 

sammanhang även ändrad markanvändning.  

 

Ledningsflytt  

Samtliga ledningsflyttar som föranleds av föreslagen utbyggnad av 

planområdet bekostas av exploatören.  

E.ON Gasol AB och E.ON Biofar Sverige AB 

Verksamheten har inga synpunkter på planprogrammet.  

 

Ledningsvisning  

För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som 

redovisar med kartunderlag och dxffil. Krävs fysisk utsättning 

behövs åter ledningskollen kontaktas för beställning av lednings-

visning. Vid genomförande kan eventuellt ledningsbevakning bli 

aktuellt. 

 

Texten i avsnitt 3.5 Teknisk försörjning s. 23 utvecklas: ”För att 

klara att försörja den fortsatta utbyggnaden av Mårslyckeområdet 

så kommer även elförsörjningen att behöva byggas om och byggas 

ut. I nuläget finns viss kapacitet och utrymme kvar i befintligt nät 

och i befintlig transformatorstation men vid fortsatt utbyggnad och 

ökade laster kommer det krävas förstärkningar och ytterligare 

transformatorstationer inom området.” 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

 

2020-01-09 

Boende 

Fastighet x 

Yttrande 

Att skapa fler fastigheter i Mårslyckeområdet är fullt möjligt men 

ska göras i samråd med befintliga fastighetsägare. Jag och Lotta 

som bor på Badvägen tycker att man kan bygga en 4-5 hus på om-

rådet söder om Badvägen. Det kan vara lite större tomter så att det 

inte blir så kompakt som på Badvägen. Absolut inga parhus som 

har varit på förslag det skulle definitivt förstöra idyllen här. Tittar 

man på Badvägen så skulle där kunna byggas något eller några hus 

till för att få den liksidig. Men där är det klassat som fornnordisk 

åker och det kan man väl inte göra något åt?  

 

Om man nu ska sälja ut mark till privat aktör som skall ta fram 

detaljplan då ska det väl ut på anbud för att får fram det rätta priset 
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på marken. Det kan ju finnas fler intressenter.  

 

Vad det gäller campingen och deras utbyggnad har jag inga syn-

punkter på. Men vad det gäller gång, cykel och ridväg längs med 

sjön så är det under all kritik och så har det varit hela tiden. Inget 

underhåll har någonsin gjort trots flera påringningar och skrivelse.  

Det är dags att göra något radikalt åt detta om den nu ska trafikeras 

av fler människor och djur. Som det är nu är det inte roligt att går 

eller cykla där när det är mörkt och blött. Det förstör både skor och 

cyklar med denna geggamoja. Mitt förslag är att man gör en gång 

och cykelväg (befintlig) och sen en rid stig parallellt med belys-

ning i mellan. Detta skulle göra att man slipper all hästspillning på 

gång och cykelvägen. Gång och cykelväg grusas upp med nytt la-

ger. Dock inte asfalt. Belysningsstolpar sätts fram till Badplats vid 

Badvägen. Nedanför Badvägen sätt lägre stolpar typ "Pollare" för 

att inte förstöra den fantastiska utsikt vi har över Tiken mot Tings-

ryd. Denna belysning skulle skapa en fin vy från väg 27 andra si-

dan. Bäcken som kommer ut vid Badplatsen behövs också göras 

något åt då den håller på att slamma och växa igen vid utloppet. En 

sedimenteringsdamm uppströms någonstans kunde ju skapa en 

vattenspegel vid en av rid stigarna. Scoutstugan kan man överlåta 

till någon annan förening som vill sköta den eller sälja den då även 

den börja bli eftersatt på underhållet. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

 

Ytterligare ett område längs Badvägen, med plats för två bostads-

fastigheter, pekas ut för bostadskomplettering. Området omfattas 

av fornåkrar, men eventuell byggnation går inte att utesluta förrän 

en närmre utredning har gjorts. Området öster om väg 651 och norr 

om Kurorten har även markerats för bostadskomplettering och utö-

kas för att möjliggöra fler och större tomter.  

 

För kommentar kring Detaljplan för del av Mårslycke 1:29 (Bad-

vägen etapp 2) se sammanfattningen. 

 

Naturområdet föreslås utvecklas genom att ridstigar och prome-

nadstråk rustas upp. Mellan Badvägen och badplatsen föreslås 

stråket utmed sjön förses med belysning för att kunna nyttjas även 

under den mörka årstiden. 

 

I avsnitt 3. Framtida planer/förslag – Naturområde, rekreation och 

promenadstråk s.21 förtydligas att: ”Scoutstugan bör fortsätta att 

vara i kommunal ägo, rustas upp och nyttjas inom de kommunala 

verksamheterna. Det är viktigt att säkerställa en god tillgänglig-

het”. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

2020-01-07 

Kommunmedborgare 

 

Yttrande 

Utgångsläget för planprogrammet måste vara att befintliga verk-

samheter, såsom industrier, företag och camping inte hämmas i sin 

utveckling. Dessa är var för sig högst erkända och uppskattade och 
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bidrar till Tingsryds attraktionskraft. Att skapa bättre möjligheter 

för tennis och den växande sporten paddel bör kunna åstadkommas 

norr om väg 120, såväl som större parkering för campingen och 

dess besökare. Allt detta kan inrymmas på ytor väster om nuva-

rande gårdsmiljö (Lions), som är värd att bevara. Huruvida en pla-

nerad ishall med parkeringsytor kan förläggas väster om dessa ak-

tiviteter kan jag ej bedöma, ingen uppskattad areal för denna an-

läggning kunde ej heller presenteras för allmänheten vid informat-

ionen på Vasaskolan. Behovet av en upprustad ishall tillsammans 

med en träningshall är ett måste för sportens utveckling. Inte minst 

med hänsyn till alla barn och ungdomars istider, som i många år 

varit oacceptabla med tidiga morgnar och sena kvällar. Gör en se-

riös kalkyl vad dessa åtgärder kommer att kosta. Den befintliga 

ishallens läge är optimalt med hänsyn till skolor och bostadsområ-

den. Också enkelt för besökare att nå via väg 797 från väg 27 / 29.  

 

Beträffande bostadsbyggnation bortom Ridhusanläggningen kan 

sådan ske inom mindre områden, förutsatt att det inte negativt in-

kräktar på nuvarande fastigheter. Att tillgripa expropriering av 

mark för nya bostäder i detta område verkar vara "öststatsfasoner". 

Planmyndigheten i kommunen bör omgående planlägga för bostä-

der i området norr och öster om Gamla Sågen. Detta område ligger 

nära skolor och idrottsanläggningar och har dessutom gångavstånd 

till sjön Ygden. Här finns möjligheter att erbjuda sjönära tomter i 

fall vi kan locka intresserade "nybyggare". Tingsryd befinner sig 

på bra pendlingsavstånd till 3 städer och flera större orter - upp till 

kommunen att marknadsföra dessa fördelar! Området öster om väg 

797 kan också vara attraktivt för ytterligare villabebyggelse då 

detta ligger än närmare skolor och idrottsanläggningar. 

 

Kommentar och åtgärd: Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Besöksnäring/sport- och fritids-

verksamheter s. 18 kompletteras: ”Den nuvarande verksamheten 

som Lions bedriver med loppisförsäljning kan även fortsätta att 

bedrivas inom ramarna för förslaget. Vid behov av flytt behöver 

lämplig ersättningslokal utredas.” 

 

Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygdsutveckl-

ing i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet.  

Infrastrukturen i området är till viss del redan utbyggd vilket sän-

ker etableringskostnaderna vid utvecklingsprojekt. Inget likvärdigt 

område finns i Tingsryds tätort. 

 

För kommentar kring ishall och Ygden se sammanfattningen.  

 

Övriga synpunkter noteras. 

  

2020-01-06 

Boende 

Fastighet x 

 

Yttrande 

Det finns inget annat än ekonomiskt intresse i att bebygga 

Mårslyckeområdet! Vi som bor här gör det av en anledning, sko-

gen, naturen och lugnet. Vad är lämplig markanvändning? Vi me-

nar att det ska vara som det är nu, vacker orörd natur, lagom med 
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fastigheter! Många människor promenerar ut hit för lugnet och den 

vackra naturen. Tiken är stor, det finns platser längre bort som kan 

bebyggas, här är det tillräckligt med fastigheter! Snart finns inga 

grönytor kvar! Inget friluftsliv, bara bebyggelse. Sprid ut det istäl-

let, inte allt på samma ställe! Hur stor ska campingen bli, ska den 

ta över Mårslycke? Områdets värde för rekreation är det att bygga 

fler fastigheter? Skapar ni en boendemiljö med flera fastigheter är 

det självklart att ni bygger bort naturvärden här i området. Var 

finns plats för rekreation och naturupplevelser bland en massa fas-

tigheter? Låt det lilla grönområde som finns här få vara kvar och 

bygg längre bort. Låt dammen få vara kvar! Blir det fler fastigheter 

kan inte allmänheten utnyttja området som nu! Det finns andra 

områden för nya bostadstomter i attraktiva lägen längre bort! 

Mårslycke har stora biologiska och landskapsmässiga värden och 

utnyttjas för friluftslivet, låt det fortgå! Det är ett natur och kultur-

historiskt område. Tror ni på fullaste allvar att åtgärder som att 

bygga fastigheter vid Tiken stärker de faktorer som skulle kunna 

bidra till att människor väljer Tingsryd som bostadsort. Vad har 

Tiken som andra sjöar inte har? Vad är meningen egentligen? Att 

skapa "trevliga" villaområden runt Tiken? Tiken är stor, det finns 

möjlighet till strandnära tomter längre bort! Varför ska det vara 

tätbebyggt på ett område? Mårslycke har stora naturvärden vad 

gäller landskapsbild, biologi och friluftsliv. Området är mycket 

känsligt för omdanande ingrepp! De vackra lövskogarna har höga 

naturvärden! För vår del är befintliga fastigheter tillräckligt här i 

Mårslycke! 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

Kommunen har som mål att stärka nya och befintliga besöksmål 

samt skapa boendemiljöer i attraktiva natur- och vattenlägen, utan 

att bygga bort naturvärden och allmänhetens tillgång till natur och 

vatten. Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygds-

utveckling i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. 

Vid eventuell detaljplaneläggning tas hänsyn till natur- och kultur-

värden och vid behov görs närmre utredningar. Genom planbestäm-

melser kan den värdefulla natur- och kulturmiljön bevaras. En struktur 

med mindre ”bostadsöar” inbäddade i grönska eftersträvas. Place-

ringen får bl a styras av områdets topografi och naturvärden och 

befintliga fornlämningsområden. Ett större sammanhängande fri-

luftsområde ska bevaras. 

 

2020-01-02 

Lars G Linder Alumini-

umbåtar AB 

Volten 1 Vinkeln 2 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande 

Efter att varit etablerade i området under 30 års tid och iakttagit 

den ökande trafikflödet har vi en klar uppfattning. Bygg inte på 

den mark som kommer att krävas för nya vägområden både när det 

gäller väg 120 anslutning till väg 27 och även säkrare avfart till 

campingen. Det finns redan idag ett behov av rondell där väg 120 

ansluter mot väg 27. Det är svårt att förstå att väg 120 anslutning 

som finns med i den fördjupande översiktsplanen "Tingsryd tätort 

med centrumstudier" från sent 80-tal nu har fallit bort när behovet 

av en förbättring av anslutningen bara ökar.  
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Kommentar och åtgärd: I planprogrammet lyfts den ökade trafiken på väg 120/väg 27 fram 

som en konsekvens av förslaget och i samband med en kommande 

detaljplan för området behöver fokus ligga på bland annat trafikfö-

ring. I planprogrammet har mark avsatts för framtida åtgärder ut-

med väg 120, som t ex ett extra körfält.  

 

2019-12-30 

Boende  

Fastighet x 

 

 

Yttrande 

Anser sig kommunen så solvent att den kan ägna sig åt ett så 

vanskligt, icke genomtänkt och icke kostnadsberäknat projekt? 

Kom ihåg att det är vi, skattebetalares, pengar ni leker med!  

Är inte kommunen skyldig att bruka anbudsförfarande vid en så 

omfattande exploatering? Själva förfarandet vid upphandlingen 

verkar för mig lite märklig.  

 

Sedan 2003 har 10 villor tillkommit i detta område. Att nu ytterli-

gare 12 villor planeras på fastighet 1:99 (vilken gränsar till vår) är 

en total miljöförstörelse av detta vackra, lugna kulturområde och 

skulle påverka våra livsvillkor negativt. En byggnation norr om 

Badvägen utefter sjön kan jag acceptera vilket är ett förståndigare 

och billigare alternativ.  

 

Jag godkänner under inga omständigheter denna miserabla, icke 

genomtänkta och hänsynslösa detaljplan!  

 

Kommentar och åtgärd: För kommentar kring Detaljplan för del av fastigheten Mårslycke 

1:29 (Badvägen etapp 2) se sammanfattningen.  

 

Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygdsut-

veckling i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. 

Vid detaljplaneläggning tas hänsyn till natur- och kulturvärden och 

vid behov görs närmre utredningar. Genom planbestämmelser kan 

den värdefulla natur- och kulturmiljön säkras. En struktur med 

mindre ”bostadsöar” inbäddade i grönska eftersträvas. Placeringen 

får bl a styras av områdets topografi och naturvärden och befintliga 

fornlämningsområden. 

 

Ytterligare ett område längs Badvägen, med plats för två bostads-

fastigheter, pekas ut för bostadskomplettering. Området omfattas 

av fornåkrar, men eventuell byggnation går inte att utesluta förrän 

en närmre utredning har gjorts. Området öster om väg 651 och norr 

om Kurorten har även markerats för bostadskomplettering och utö-

kas för att möjliggöra fler och större tomter. 

 

För kommentar kring Detaljplan för del av fastigheten Mårslycke 

1:29 (Badvägen etapp två), se sammanfattningen. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

2019-12-20 

Boende 

Yttrande 

Angående de sjönära tomterna. Bevara en sträcka mellan tomerna 
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Fastighet x  

 

 

 

o sjön med träd. Låt de inte bli som vid bostäderna nedanför 

Kurorten. Finns inga träd kvar och de har blivit ett fult område. 

Var också rädd om hästidkarna i området. Bra information till dom 

som flyttar hit att det finns djurhållare i området. 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Bostäder-konsekvenser s.21 

kompletteras: ”Naturområdet mellan bostäderna och sjön gallras ur 

med försiktighet, för att både åstadkomma siktgator ner mot sjön 

och även för att bevara karaktären av skogsmark utmed det all-

männa gångstråket.”  

 

2019-12-17 

Boende 

Fastighet x  

Yttrande 

Vi har sen 25 år en sommarstuga vid sjön Tiken i Mårslycke. Det 

är som ett andra hem för oss, och vi tillbringar årligen flera måna-

der där. Hela familjen med barn och barnbarn har där en möjlighet 

att uppleva lugnet och den orörda svenska naturen.  

 

Denna orörda natur och orörda ekosystem, som tillåter många oliga 

fågelarten, djur, insekter och växter t.ex. nattviol, att fortleva hotas 

nu av kommunens utbyggnadsplaner. Tingsryd kallar sig" Hästri-

ket", samtidig som man vill bebygga hästhagarna i Mårslyckeom-

rådet. Bebyggelsen skulle medföra att området till stor del förlorar 

den attraktivitet som det ha idag. Utbyggnaden skulle också med-

föra många risker och miljöhot för hela området inte minst genom 

den ökande biltrafiken, som är allt annat än miljövänlig. Vi anser 

därför att kommunens utbyggnadsplaner, som utgör ett stort in-

grepp i miljön, bör stoppas. 

  

Kommentar och åtgärd:           

 

Ridanläggningen medges fortsatt vara en viktig del i området och 

ges även möjlighet till utveckling. Främst genom utökade/fler be-

teshagar, ca 4 ha.  

 

Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygdsutveckl-

ing i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. Vid 

eventuell detaljplaneläggning tas hänsyn till natur- och kulturvär-

den och vid behov görs närmre utredningar. Genom planbestäm-

melser kan den värdefulla natur- och kulturmiljön bevaras. En 

struktur med mindre ”bostadsöar” inbäddade i grönska eftersträvas. 

Placeringen får bl a styras av områdets topografi och naturvärden 

och befintliga fornlämningsområden. Ett större sammanhängande 

friluftsområde ska bevaras. 

 

Avsnitt 3.4 Trafikambition s.23 utvecklas: ”Förslaget innebär även 

ökad trafik på väg 651 och i korsningen väg 651/120. I samband 

med en kommande detaljplan för området behöver fokus ligga på 

bland annat trafikföring”. 

  

2019-12-17 

Boende 

Fastighet x 

Yttrande 

Vi har sen 25 år en sommarstuga vid sjön Tiken i Mårslycke. Det 

är som ett andra hem för oss, och vi tillbringar årligen flera måna-

der där. Hela familjen med barn och barnbarn har där en möjlighet 
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att uppleva lugnet och den orörda svenska naturen.  

 

Denna orörda natur och orörda ekosystem, som tillåter många oliga 

fågelarten, djur, insekter och växter t.ex. nattviol, att fortleva hotas 

nu av kommunens utbyggnadsplaner. Tingsryd kallar sig" Hästri-

ket", samtidig som man vill bebygga hästhagarna i Mårslyckeom-

rådet. Bebyggelsen skulle medföra att området till stor del förlorar 

den attraktivitet som det ha idag. Utbyggnaden skulle också med-

föra många risker och miljöhot för hela området inte minst genom 

den ökande biltrafiken, som är allt annat än miljövänlig. Vi anser 

därför att kommunens utbyggnadsplaner, som utgör ett stort in-

grepp i miljön, bör stoppas. 

  

Kommentar och åtgärd: 

 

Se ovanstående svar. 

2019-12-17 

Boende 

Fastighet x  

Fastighet x 

 

Yttrande 

Erinran angående planprogram för Mårslyckeområdet  

Kommunen har upprättat en översiktsplan över Mårslyckeområdet 

utan att tänka på berörda boende, denna plan gynnar inte någon 

fastboende i Mårslycke, samt har ni upprättat ett skriftligt avtal 

med en privat aktör att upprätta ett bostadsområde med parhus och 

detta har ni försökt att hemlighålla för oss boende i området, därför 

undar man om detta avtal är ett tjänstefel ev. en olaglig handling, 

misstanke om jäv föreligger. Därför måste detta utredas.  

 

Jag tycker att översiktsplanen skall ogiltlighetsförklaras. Förpro-

jekteringen anser jag undermålig. Då har man rätt att kräva kon-

sultarvoden tillbaka, så går det till i den privata sektorn, men den är 

väl inte ni bekanta med. Ni diskuterar ekonomi, det förstår väl alla, 

att om det ska byggas, så förefaller det bäst lämpligt att förlänga 

badvägen norrut och då med enstaka villatomter.  Ni har som för-

slag att utöka hästverksamheten i området, jag tror inte att hästar 

behöver sjöutsikt. Tycker ni inte att det varit tillräckligt med kla-

gomål på hästverksamheten och de boende redan. 

 

Kommentar och åtgärd: För kommentar kring Detaljplan för del av Mårslycke 1:29 (Bad-

vägen etapp 2) se sammanfattningen. 

 

Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygdsutveckl-

ing i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. Infra-

strukturen i området är till viss del redan utbyggd vilket sänker 

etableringskostnaderna vid utvecklingsprojekt. Inget likvärdigt 

område finns i Tingsryds tätort. 

 

Ytterligare ett område längs Badvägen, med plats för två bostads-

fastigheter, pekas ut för bostadskomplettering. Området omfattas 

av fornåkrar, men eventuell byggnation går inte att utesluta förrän 

en närmre utredning har gjorts. Området öster om väg 

651/nordväst om Kurorten har även markerats för bostadskomplet-

tering och utökas för att möjliggöra fler och större tomter. 
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Beteshagarna längst sjön fungerar som en barriär mellan camping-

en och bostäderna i söder och är ett trevligt inslag i naturmiljön för 

såväl boende som förbipasserande. Naturområdet föreslås utveck-

las genom att ridstigar och promenadstråk rustas upp. Ryttarna ska 

rida genom Kurorten istället för Badvägen när de ska ta sig sö-

derut. Vid detaljplaneläggning beaktas eventuellt skyddsavstånd 

mellan ridanläggningar och bostäder. På så sätt kan konflikterna 

mellan fotgängare/cyklister och ryttare minimeras. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

2019-12-17 

Boende 

Fastighet x 

Fastighet x 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande 

I mitten av Oktober månad 2016 får jag och ytterligare 8 fastig-

hetsägare meddelande om samråd gällande Detaljplan för 

Mårslycke 1:29 vi hade fram tom 20161109, tid på oss att skicka in 

yttrande, vilket flertal gjorde. Några med många synpunkter. Bland 

annat jag. Redan under detta skede ryktades det om parhusboende, 

detta kan man läsa i yttrande från boende och som tydligt påpekade 

att detta var olämpligt, då det är ett område som har många värden. 

Inte minst för djur och natur. Innan samrådstiden löpt ut 20161107 

beslutade kommunen att tillfälligt stoppa detaljplanen då det fram-

kommit uppgifter som påverkar planens utformning och innehåll.  

Ett nytt beslut skulle sändas ut senare. När jag nåtts av denna för 

mig glädjande nyhet (jag är starkt emot bebyggelse på det tänkta 

område då mina fastigheter angränsar mot 4 av de 8 tomter) tror 

jag då att ni på berörd avdelning på kommunen faktiskt har lyssnat 

och tagit hänsyn till oss berörda i området. Ringer till "någon" för 

att få det bekräftat jag minns tyvärr inte namnet, men det var en 

kvinna. Får till svar att det har till kommunens kännedom fram-

kommit uppgifter som man helt enkelt "missat" i förprojekteringen. 

Då det pratats mycket om sankmark, djur och natur. Nöjer jag mig 

med detta svar.  

 

Till nutid.  

Fick ett brev angående Planprogram Mårslyckeområdet. Sam-

rådsmöte i Wasaskolans aula 27 /11 2019 Skriftligt yttrande skall 

ske innan 20200113 När man i första läget skummar igenom hand-

lingarna tycker man kanske att det inte ser så dumt ut. I tidningen 

läser man om multiarena och framtiden om denna. Vilket tillskott 

med multiarena, vilka sporter/aktiviteter kommer att finnas där.  

När man då granskar planprogrammet ser jag till min stora för-

skräckelse att MINA ägor är inritade som bostadskomplettering. 

MIN mark är inte till förfogande för era vilda planer och andras 

visioner. Delägare av fastighet x och ägare av fastighet x. Dessu-

tom består stora delar av fastighet x av fornåker. Detta område 

kräver jag att ni tar bort för bostadskomplettering! 

  

På mötet i aulan framkom det tydligt att flera känner sig överkörda 

bla Lions, inte ens omnämnda, bedrövligt. Tennisen har tydligen 

under många år försökt att få besked om framtiden, deras avtal 

med kommun löper visst ut under början 2020 (kan ha fel där man 
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jag uppfattade det så) Det talades inte särskilt mycket om dom bo-

ende utan mest hänsyn har man tagit till Campingen, och Stallets 

önskan om större ytor. Hur tänker man då? Vi som lever, och bor i 

området är inte vi värda att ta hänsyn till? Tydligen inte!  

Vi skattebetalare som valt att bosätta oss på landet men med när-

heten till samhället, det är väldigt många i Mårslycke som flyttat 

hit just av den anledningen, glöm inte detta!  

Ni som varit med och tagit fram denna plan, bor ni i Tingsryd?  

Ni sa också att ni varit ute i området och pratat med folk, vilka då? 

Ni har inte parata med någon av dom jag varit i kontakt med? Ni 

kanske stötte på en Campinggäst och bad om dennes åsikt? Den 

åsikte väger isåfall väldigt tungt.  

 

Det framkom också att denna multisportarena som eventuellt ska 

byggas norr om campingen är en ishall! Kallar man den för multis-

porta rena för att få med sig befolkningen som faktiskt är emot en 

ny ishall, men som kanske skulle uppskatta ex, paddel, bowling, 

eller badminton. (Ja det finns faktiskt folk som är emot en ny 

ishall!)  

 

Man pratade om värden, rekreation, natur, kultur mm.  

Hur då? Skogen skall ju till stora delar bort, campingen ska få sitt 

och stallet sitt, skog ska bli campingplats och betesmark. Det ska 

bildas kluster om 5-6 bostäder i området, totalt pratades det om ev 

25-30 villor. hur får man ihop detta. För mig en omöjlighet.  

Jag har valt att bo på landet och inte i ett bostadsområde!  

 

I programmet vi får tilldelat oss på mötet står att Plan och närings-

livsutskottet beslutat på delegation 20180129 att ett planavtal skall 

upprättas med privat aktör för ny detaljplan söder om Badvägen.  

VAD ÄR DETTA! Vid frågan får jag inget tydligt svar, utan då 

dom inte hade pappret framför sig, visste dom inte vad jag menade, 

trots att jag läste innantill, det skulle kunna handla om Badvägen 

etapp 2 som lades på is. men osäkerheten var stor hos samtliga. Det 

kom fler frågor ang detta men som sagt, inget tydligt svar. Bör man 

inte vara mer påläst vid ett samråd som ni kallat till? När jag kom-

mer hem ser jag i gamla papper att detta inte alls handlade om pla-

nen som tillfälligt stoppades 20161107 utan beslutet om avtal med 

privat aktör skrevs 20180129 Vad ÄR detta!  

 

Efter ett antal dagar och några samtal senare får jag besked att 

samtliga handlingar ang ärendet i Mårslycke kommer att mailas till 

mig. Detta gjordes också efter att ni granskat innehållet. (Kunde 

finnas uppgifter som var sekretessbelagda) Till min stora för-

skräckelse hittar jag bland dokumenten en "ritning" och ett avtal 

som skrivits mellan kommunen och Rolf Johanssons Schakt och 

Transport. Undertecknat 20180309 av någon på Tingsryds Kom-

mun för Kommunstyrelsen och av sökanden. Finns ingen förtydli-

gande av namnteckningarna, men skulle kunna vara Camilla 

Norrman och Birgitta Johansson (Rolfs Fru) På denna ritning och i 

texten av avtalet är det inte längre 8 hus utan 12 STYCKEN PAR-
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HUS (24 bostäder) som nu är inritade på just området söder om 

Badvägen. Man vill också gräva ut dammen, bygga bryggor, gång-

bro och mycket annat. Det är detta avtal ingen känner till! Mycket 

märkligt! Har detta verkligen gått rätt till? Får man skriva sådana 

avtal med privata aktörer? Har andra aktörer fått möjlighet att vara 

med på denna resa? Jag tror faktiskt inte det! Åter igen får man det 

bekräftat, det är ingen som överhuvudtaget lyssnar och tar hänsyn 

till de berörda i området. Jag är både ledsen och besviken på hur ni 

hanterat ärendet 2015-1828-211/23  

 

Vad som nu framkommit av Mikael Jeansen så är kontraktet fortfa-

rande gällande och diskussion med aktören inte kommer att tas 

förrän efter helgerna. Är det ett sätt att hålla oss på is, vi som anser 

att det är mycket som känns fel angående avtal och hur hela denna 

process skötts. Sista dagen för yttrande är som sagt  

 

20200113 Flertalet av de boende känner sig totalt överkörda, nå-

gon funderar faktiskt på att sälja, tycker inte det känns bra här ute. 

Värdet på våra fastigheter är en oro hos väldigt många av oss.  

Vad är det som är värdefullt? En äkta Rem brant eller en Litografi? 

Ett unikt hus eller 12 par hus? Ett hus i en unik miljö eller ett hus i 

ett tätbebyggt område? Även ni förstår säkert vad jag menar. Eller?  

 

Resultatet om era planer träder i kraft:  

Vi befintliga Mårslyckebor kommer inte att få njuta av lugnet och 

friheten på landet. Trafiken kommer nog minst fördubblas på Hun-

namålavägen något som inte kommer att bli omtyckt kan jag lova. 

Under sommartid dessutom ännu mer, då Kurortsgäster transporte-

ras på denna sträcka. Mer hästar i området då stallet vill utöka sin 

verksamhet, det har ju varit mycket diskussioner ang detta redan i 

dagsläget, vad händer då med ännu mer boende.  

 

Jag är inte emot en exploatering av området, vilket ni alla säkert 

tror. Tvärtom! Anser att man bör tänka annorlunda. Området kan 

innefatta fler bostäder absolut, men inte den mängd ni föreslår. Vi 

vill skapa boende i attraktiv miljö, glöm inte detta. Mitt förslag är 

att man förlänger Badvägen Norrut, men bygg inte tätt inpå befint-

ligt. Skapa stora tomter 3000m2 med skog, grönt emellan, gör 4-5 

bostäder utmed sjön, där finns redan vatten och avlopps anlägg-

ningar, betydligt bättre mark för bebyggelse. Låt gångvägen vara 

kvar, förbättra bara materialet. Sträckan från Kurorten till cam-

pingen kommer på detta sätt att bli belyst utan en extra kostnad för 

kommunen. Campingen kan också expandera men finns behovet? 

Nu är ju även kurorten till för stuggäster. Ge stallet mark upp mot 

Hunnamåla vägen isället jag är säker på att sjöutsikten uppskattas 

betydligt mycket mer av människor som bosätter sig i området än 

av hästar som går och betar. 
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Kommentar och åtgärd: 

 

 

Fastighet x och fastighet x ändras till befintliga bostäder på 

plankartan. I plankartan och avsnitt Framtida planer/förslag – Bo-

städer s.21 förtydligas dock att: ”Områden markerade för befint-

liga bostäder även kan vara föremål för nybyggnation. Det finns ett 

flertal exempel på fastigheter med endast ett bostadshus där fastig-

heten är cirka 10 000 kvm och som om markägaren önskar skulle 

möjliggöra fler tomter och/eller bostadshus.” 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Besöksnäring/sport- och fritids-

verksamheter s. 18 kompletteras: ”Den nuvarande verksamheten 

som Lions bedriver med loppisförsäljning kan även fortsätta att 

bedrivas inom ramarna för förslaget. Vid behov av flytt behöver 

lämplig ersättningslokal utredas.” 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Campingområde/Tingsryd Re-

sort-konsekvenser s. 20 kompletteras: ”Om det blir aktuellt att 

flytta tennisbanorna behöver en alternativ lokalisering utredas”.  

 

Kommunen har som mål att stärka nya och befintliga besöksmål 

samt skapa boendemiljöer i attraktiva natur- och vattenlägen, utan 

att bygga bort naturvärden och allmänhetens tillgång till natur och 

vatten. Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygds-

utveckling i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. 

Infrastrukturen i området är till viss del redan utbyggd vilket sän-

ker etableringskostnaderna vid byggnation. Inget likvärdigt område 

finns i Tingsryds tätort. En struktur med mindre ”bostadsöar” in-

bäddade i grönska eftersträvas. Placeringen får bl a styras av områ-

dets topografi och naturvärden och befintliga fornlämningsområ-

den. Vid eventuell detaljplaneläggning tas hänsyn till natur- och 

kulturvärden och vid behov görs närmre utredningar. Genom plan-

bestämmelser kan den värdefulla natur- och kulturmiljön säkras. 

Ett större sammanhängande friluftsområde bevaras. 

 

Avsnittet 2.4 Markanspråk/intressen s.14 kompletteras med en 

rubrik och text kring bostäder: ”Mårslyckeområdet är ett prioriterat 

område för landsbygdsutveckling i strandnära område. Här finns 

möjlighet att skapa attraktiva boendemiljöer i natur- och vattennära 

läge, för såväl befintliga som nya invånare. I området finns befint-

liga bostäder, alltifrån villatomter till hästgårdar, som man behöver 

ta hänsyn till vid exploatering.” 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Bostäder-konsekvenser s.21 

utvecklas: ” Området föreslås framförallt inrymma fler mindre 

bostadskvarter som Badvägen. Det ska dock inte uteslutas att 

smakfulla flerbostadshus kan planeras i området och smälta in på 

ett bra sätt.” Som exempel på detta bifogas bilder som visar hur en 

tomt på endast 5000 kvadratmeter gett utrymmet för 12 lägenheter 

i lantliga Kalvsvik i Växjö kommun. 

 

Beteshagarna längst sjön fungerar som en barriär mellan camping-
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en och bostäderna i det södra området och är ett trevligt inslag i 

naturmiljön för såväl boende som förbipasserande. Naturområdet i 

området föreslås utvecklas genom att ridstigar och promenadstråk 

rustas upp. Ryttarna ska rida genom kurorten istället för Badvägen 

för att ta sig söderut. På så sätt kan konflikterna mellan fotgäng-

are/cyklister och ryttare minimeras. Avsnitt 3. Framtida pla-

ner/förslag-Bostäder-konsekvenser s.21 kompletteras: ”Risken för 

allergenspridning ses som en hälsorisk runt stall och hästhagar. 

Men allergenerna sprids främst inom 50-100 meter från platsen där 

hästarna vistas. Vegetation och kullar runtom gör att spridningen 

blir mindre. I samband med detaljplaneläggning ska hänsyn tas till 

eventuella skyddsavstånd mellan bostäder och ridanläggningar.” 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Bostäder-konsekvenser s.21 

kompletteras: ”Naturområdet mellan bostäderna och sjön gallras ur 

med försiktighet, för att både åstadkomma siktgator ner mot sjön 

och även för att bevara karaktären av skogsmark utmed det all-

männa gångstråket.”  

 

Avsnitt 3.4 Trafikambition s.23 utvecklas: ”Förslaget innebär även 

ökad trafik på väg 651 och i korsningen väg 651/120. I samband 

med en kommande detaljplan för området behöver fokus ligga på 

bland annat trafikföring”. 

 

Ytterligare ett område längs Badvägen, med plats för två bostads-

fastigheter, pekas ut för bostadskomplettering. Området omfattas 

av fornåkrar, men eventuell byggnation går inte att utesluta förrän 

en närmre utredning har gjorts. Området öster om väg 

651/nordväst om Kurorten har även markerats för bostadskomplet-

tering och utökas för att möjliggöra fler och större tomter. 

 

För kommentar kring Detaljplan för del av Mårslycke 1:29 (Bad-

vägen etapp 2) och arena se sammanfattningen. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

2019-12-11 

Boende 

Fastighet x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande 

Skriver till Er, med vetskap att åsikter om planprogrammet skall 

sändas in innan 13/1, men skickar denna fråga också då det för-

bryllar mig väldigt. Jag ställde frågan tre gånger på samrådsmötet 

27 /11 utan att få vare sig dementi eller bekräftelse.  

Mottagare på detta mail är Hjalmar och Camilla på Plan & Miljö, 

Christer som kommunchef samt Jonas som var inblandad när sen-

aste planförslaget om 8 villatomter lades på is. Samt Mikael som 

yttersta politiskt ansvarig.  

 

Jo ett planavtal (det var den frågan ingen svarde på) har tydligen 

skrivits mellan Rolf Johanssons schakt och transport och Tingsryds 

kommun, förändringar i tidigare planer är i offentliga handligar 

markerade som prio 1 och mycket brådskande och ändringarna 

gäller från 8 villatomter till 12 radhus tomter med ca 30 boenden. 
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Så frågan, har det avtalet vunnit laga kraft eller är det brutet i och 

med att ett nytt planprogram inletts? Jag vet att man kan skriva 

planavtal med entrepenör, ofta handlar det ju om betydligt större 

jobb sådana gånger då entrepenören vill ha någon form av säkerhet 

för många anställda, företagets planer osv. Förfarandet med samråd 

och acceptens för vad som skall teckans vid sådana planavtal om 

brukar då också ha nått en betydligt bredare samsyn än vad fallet är 

i Mårslycke.  

 

Nu är bara så att det känns ju väldigt märkligt att man kallar till 

samråd och bjuder in till delaktighet i vad som bara är ett planpro-

gram för hela Mårslyckeområdet (från Lians loppis och gott qch 

väl en kilometer bortanför kurorten). Så om det ligger ett planavtal 

för 12! radhus i botten och maler på varför hade vi då ens sam-

råd/möte. På mötet sades att man skall beakta inkomna synpunkter 

fram till 13/1 2020 väldigt noga och det poängterades tydligt att 

detta just bara är ett planprogram och att allt som byggs skall vara i 

nya kluster och på lång sikt kanske max 25-30 bostäder. I min 

värld är ju redan badvägen och övriga ströfastigheter redan ett 

kluster. Ett ev nytt kluster hade ju varit naturligare att längre bort 

vid Tiken, eller i skogen som finns mellan Badvägen och ridan-

läggningen eller där Campingen vill utöka sitt område eller varför 

inte vid Ygdens jungfruliga mark. Hela konsultarbetet kändes som 

om det var skrivet för att tillgodose Campingens önskemål, förbätt-

rad logistik, bättre förbindelser mellan Kurort och camping osv. 

Sedan klämmer man in resten i samma veva. Förstår ni hur jag 

tänker, man har samråd om ett planprogram sedan mörkas det om 

planavtal med entreprenörer (om det nu är så). Känns ju när man 

betraktar det som skattebetalare och invånare inte särskilt förtroen-

deingivande eller proffsigt. Om det nu lades på is förra svängen när 

8 villor var på tapeten, varför blev inte ens ett samrådsmöte då". 

Inga kallelser osv. Känns inte detta väldigt märkligt då? Marken 

undersöktes då 2016 som var den torraste sommaren någonsin. 

Hälften av inringad mark mellan min fastighet och kurorten är ju 

vattenfylld nästan året runt med vatten som trycker underifrån och 

med stora vårfloder. Innan planavtal skrevs med med Rolf Johans-

sons schakt och transport kan man ju fråga sig varför det inte var 

något samråd eller åtminstone ett samråd med närmast boende att 

en ridå av skog på 75-100 meter skulle finnas mellan befintlig 

byggnation och ny. Varför vill man inte ha en lösning som är lite 

oredare eller förlikad på något sätt? 3000m2 med skog, grönt emel-

lan, gör 4-5 bostäder utmed sjön, där finns redan vatten och av-

lopps anläggningar, betydligt bättre mark för bebyggelse. Låt 

gångvägen vara kvar, förbättra bara materialet. Sträckan från 

Kurorten till campingen kommer på detta sätt att bli belyst utan en 

extra kostnad för kommunen. Campingen kan också expandera 

men finns behovet? Nu är ju även kurorten till för stuggäster. Ge 

stallet mark upp mot Hunnamåla vägen isället jag är säker på att 

sjöutsikten uppskattas betydligt mycket mer av människor som 

bosätter sig i området än av hästar som går och betar. 
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Kommentar och åtgärd: 

Och vilka ska bo i 30 nya lägenheter? Det borde väl vara unga fa-

miljer och skattebetalare över lång tid som är mest intresserade av 

att bygga villor på attraktiva tomter, och även intressantast  

för kommunen. Man kan ju titta på t.ex Spånvägen i andra änden 

av byn som endast lockat 2-4 nybyggare de senaste 10 åren, det 

vittnar ju om att attraktiva tomter inte finns i tillräckligt storut-

sträckning. Dessutom är ju ett SO-tal lägenheter i planeringsstadiet 

runt Kaskad och Örnen så behovet trycket på 12 radhus gagnar 

ingen just nu som jag kan se det mer än en entreprenör, med få 

eller inga anställda, som drömmer om att slå mynt av detta.  

Det borde vara självklart att Mårslycke endast skall utökas med 

villor och efter samråd och beaktande av synpunkter (samt korrekta 

markundersökningar) så kanske man landar på 4 hus i Mårslycke, 

etapp 2, istf tidgare 8. Därefter går man vidare med några hus till 

någon annanstans osv.  

 

Jag vill också att kommunen ska växa och må bra men tycker det 

här kändes oerhört osynkat, om ens korrekt förfarande (sam 

rådsmöte i väldigt sent skede och inte inget samråd var det innan 

om 8 tomter som nu blivit 12). Kommunen kan ju inte få stora dar-

ren så fort en entrepenör vill göra något, det gäller både campingen 

och den här entrepenören som vill bygga radhus. Att byggnads-

nämnden och plan och miljö inte pragmatiskt diskuterat igenom 

detta innan man skriver planavtal och tar stora konsultkostnader för 

ett planprogram (som vad vi förstod på mötet 27 /11 inte pratat 

med vare sig Lions, Tennisen eller de boende) är anmärkningsvärt 

anser jag. Behöver vi 12 radhus på det attraktivaste läget i tätorten 

där man eventuellt skulle kunna locka unga familjer att slå rot i en 

villa? 

 

För kommentar kring Detaljplan för del av Mårslycke 1:29 (Bad-

vägen etapp 2) se sammanfattningen. 

 

Kommunen har som mål att stärka nya och befintliga besöksmål 

samt skapa boendemiljöer i attraktiva natur- och vattenlägen, utan 

att bygga bort naturvärden och allmänhetens tillgång till natur och 

vatten. Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygds-

utveckling i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. 

Vid eventuell detaljplaneläggning tas hänsyn till natur- och kultur-

värden samt geotekniska förhållanden och vid behov görs närmre 

utredningar. Genom planbestämmelser kan den värdefulla natur- 

och kulturmiljön säkras.  

 

Infrastrukturen i området är till viss del redan utbyggd vilket sän-

ker etableringskostnaderna vid byggnation. Inget likvärdigt område 

finns i Tingsryds tätort. 

 

För kommentar kring Ygden se sammanfattningen. 

 

Beteshagarna längst sjön fungerar som en barriär mellan camping-

en och bostäderna i det södra området och är ett trevligt inslag i 
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naturmiljön för såväl boende som förbipasserande.  

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Bostäder-konsekvenser s.21 

utvecklas: ” Området föreslås framförallt inrymma fler mindre 

bostadskvarter som Badvägen. Det ska dock inte uteslutas att 

smakfulla flerbostadshus kan planeras i området och smälta in på 

ett bra sätt.” Som exempel på detta bifogas bilder som visar hur en 

tomt på endast 5000 kvadratmeter gett utrymmet för 12 lägenheter 

i lantliga Kalvsvik i Växjö kommun. 

  

2019-12-09 

Boende 

Fastighet x 

 

 

 

 

 

 

Kommentar och åtgärd: 

 

Yttrande 

Jag skulle vilja att ni tar i beaktning att vägen (mårslyckevägen) 

kommer bli betydligt mer trafikerad och det vore bra med väghin-

der så att hastigheten sänks. I dagsläget kör bilarna väldig fort på 

denna väg. Viktigt att tänka på är också att det kommer finnas rid-

vägar kvar i området men det förstod jag av skissen att det skulle 

göra. Om jag förstod rätt så skulle det bli en väg till campingen 

bredvid ridhuset, det känns lite trångt. 

 

Avsnitt 3.4 Trafikambition s.23 utvecklas: ”Förslaget innebär även 

ökad trafik på väg 651 och i korsningen väg 651/120. I samband 

med en kommande detaljplan för området behöver fokus ligga på 

bland annat trafikföring.” 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Efter samrådstiden har följande yttranden med synpunkter inkommit: 

 

 

2020-01-20 

Tingsryd Resort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning sidan 3-4 i planprogrammet 

1.2 Syfte 

I planprogrammet anser vi att markområdet för oss att expandera är 

alldeles för litet tilltaget. Vi har tilldelats ett område på ca.1 hektar. 

Här finns utrymme för att anlägga endast 8 nya stugor och 20 cam-

pingtomtar. Detta motsvarar inte alls våra framtida behov med 

tanke på att ett planprogram sträcker sig 20-25 år framåt i tiden. Vi 

har exempelvis bara under de två senaste åren byggt 14 stugor. 

Turismen i Tingsryds kommun har de senaste 10 åren fördubblats. 

Vi räknar med att under de kommande 10 åren få en lika stor ök-

ning av övernattande gäster. För Tingsryd Resort är det helt avgö-

rande för våra satsningar att vi kan växa söderut. Vi har gemen-

samt med Tirk ritat in områden på en karta som tillgodoser både 

Tirk och Tingsryd Resorts framtida behov för att kunna utveckla 

sina verksamheter. Se karta sidan 14. Vi har förslag på markområ-

den som är en förutsättning för våra framtida behov att kunna ut-

veckla våra verksamheter och växa i framtiden. Vid ridtävlingar är 

det positivt för deltagarna att kunna hyra stugor intill tävlingsplat-

sen. Det gör att man kan arrangera stora och populära tävlingar 

med många deltagare, Tirk vill utöka sin verksamhet med större 

tävlingar, att Tingsryd Resort bygger fler stugor intill tävlingsplat-

sen gynnar Tirk och höjer värdet på deras tävlingar. Hästverksam-
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heten och turism med ridläger, kurser, turridning och ridtävlingar 

har alla förutsättningar att öka i Tingsryd.  

 

1.3 övergripande mål 

Kommuner där besöksnäringen är stor bidrar till att skapa attrak-

tiva kommuner vilket stärker handeln, leder till inflyttning, man 

väljer att bo kvar eller flytta tillbaka till sin hemkommun. Här har 

turismen i Tingsryd stor betydelse.  

 

Tingsryds kommun är en av de campingtätaste kommunerna i Sve-

rige. Det skapas natursköna platser i anslutning till anläggningarna. 

Många evenemang sker ute på anläggningarna till glädje för turis-

ter och ortsbor. Det finns stor tillväxtpotential för många av tu-

ristanläggningarna. Tillväxten sker framförallt på befintliga turist-

företag vilket gör att det är betydelsefullt att kommunen skapar 

möjlighet för befintliga turistföretag att växa. Det är inte så vanligt 

att helt nya turistföretag startas upp.  

 

1.4 Huvuddrag 

Strandpromenaden som går utefter Tiken fram till villorna vid bad-

vägen säkerhetsställer allmänhetens tillträde till stranden utmed 

Tiken.  

 

Det finns ett stort naturområde mellan Kurorten och fram till cam-

pingen/hästverksamheten. Här kan man skapa ett attraktivt område 

för allmänheten och turister att vistas i. Man rustar upp ridstigar, 

hästhagar och promenadvägar samt förskönar befintliga områden 

genom att gallra ut träd, rensa bort sly, man öppnar upp landskapet 

och får sjöutsikt. Man förhöjer upplevelsen i naturen och får ett 

lugnt och vackert område att vistas i. De som vill ha skog och helt 

orörd natur väljer andra platser som det finns gott om i närområdet. 

Genom att utnyttja området på ett lämpligt sätt finns här stora 

markområden även för Tingsryd Resort och Tirk att kunna utnyttja 

för sina verksamheter. 

 

För att utveckla vår verksamhet behöver vi mark att kunna växa på. 

Turismen i Sverige ökar stadigt och Tingsryd har blivit en populär 

turistort. En fördubbling under en 1Oårs period är realistiskt. Ett 

planprogram sträcker sig många år framåt i tiden. Tingsryd Resort 

är i stort behov av mark för stugbebyggelse, campingtomter, tält-

platser, servicehus, poolområde och aktiviteter. Markbehov se 

karta sidan 14. 

 

Det finns gott om gång- och cykelstråk i området. Man bör vara 

försiktig med att anlägga en cykelväg tvärs över badstranden. Det 

skapar problem med mopedkörning intill lekplats och badstrand. 

Bättre att använda sydostleden som finns i övre del av parkområ-

det. Man bör skylta upp sydostleden (cykelvägen) i övre delen av 

parkområdet så att den används av cyklister som kommer uppifrån 

Tingsryd genom gångtunneln. Viktigt med en cykelparkering intill 

sydostleden vid parkeringen norr om tennisbanorna. 
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2. Förutsättningar sidan 5-17 i planprogrammet 

2.2 Tidigare ställningstagande 

År 2010 var man förutseende att planera in stora markområden för 

framtida behov för Tingsryd Resort. I planprogrammet 2019 som 

är tänkt att gälla under många år framåt har man ändå minskat ner 

rejält på markområden för Tingsryd Resort, trots att vi har haft en 

fördubbling av antalet gästnätter de senaste 1O åren.  

 

Tingsryd kommun har som uttalat mål att turismen är en priorite-

rad näring. Vilket innebär att man istället borde öka tilldelningen 

av mark till Tingsryd Resort istället för att minska den. Se karta 

sidan 4. 

 

Förslag för Mårslycke från fördjupad översiktsplan år 2010  

Här finns två stora områden disponibelt för campingändamål. 

• Område 1 enligt våra önskemål. 

• Område 2 detta område är inte lämpligt för camping/ stugor. Det 

ligger för nära vägarna. 

 

I planprogrammet 2019 har man tyvärr tagit bort stora delar av 

område 1. 

 

Översiktsplan 2030 

Viktigt för vår verksamhet att kunna utnyttja sjönära markområ-

den. Det gör att man skapar bättre naturupplevelse för våra turister 

och allmänheten med vackra och välskötta områden fram till 

strandlinjen. Man får ökad turism, nöjda och återkommande gäster. 

Att skapa ett parkliknande område med välskötta gräsmattor, sjöut-

sikt, rensa bort sly skulle höja attraktionsvärdet på hela Mårdslyck-

eområdet. Det rör sig om en sträcka på 600 meter från gångtunnel 

under väg 27 fram till scoutstugan. Se karta sida 14. 

 

Näringsliv / Turism 

Vi vill utveckla Mårslyckeområdet gällande fiske och ridning, här 

har vi bra samarbetspartners med Småland Sportfiske och Tirk. 

 

Allmänhetens tillträde till strandområdet och naturen i området har 

inte påverkats nämnvärt av ett upphävande av strandskyddet. 

 

Vi har fått en mycket positiv inverkan i Mårslyckeområdet tack 

vare upphävandet av strandskyddet. Det rörliga friluftslivet har 

ökat markant på grund av att man skapat vackra och lättillgängliga 

naturområden i närheten av sjön Tiken, i samband med att cam-

pingens verksamheter har växt och man har utökat sitt område. Det 

har skapats fler utomhusaktiviteter och utökad service med restau-

rang, bistro/cafe, tillgång till toaletter m.m. Att Tingsryd Resort 

växer och utökar sina verksamheter innebär inget negativt för det 

rörliga friluftslivet, tvärtom får vi ett ökat antal människor som 

vistas i naturen i Mårdslyckeområdet. Här finns möjlighet för akti-

viteter, rekreation och promenader. De som vill vistas i skogsom-
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råden med tystnad, lugn och ro, och vara ensamma kommer inte till 

Mårdslyckeområdet. Det finns gott om skogar i närområdet för 

dessa personer att besöka. 

 

Förutsatt att tillräckligt utrymme lämnas för fri passage utmed 

sjön, bör åtgärder/förslag som kräver ett upphävande av strand-

skyddet kunna föreslås.  

 

Tingsryd Resort har som vision att bli en 5-stjärnig camping. 2019 

fanns det 16 stycken 5-stjärniga campingar i Sverige. Om vi lyckas 

skulle marknadsvärdet vara stort och locka ännu fler turister till 

Tingsryd. För att uppnå 5-stjärnor ställer det ökade krav på bland 

annat skötsel av grönytor och naturområden i anslutning till cam-

pingen. I planprogrammet har man angett 50 m avstånd mellan 

strandpromenaden och campingområdet. Strandpromenaden längs 

med sjön gör att allmänheten har fri passage utmed sjön. Kommu-

nen äger och ska sköta området en remsa mellan campingområdet 

och promenadvägen. I praktiken blir det så att det att det växer sly 

och buskar här och man får ingen sjöutsikt. Ingen vistas i detta 

område, det ser tråkigt och ovårdat ut. Detta är också värdefull 

mark som borde utnyttjas bättre. Vårt förslag är att campingen tar 

hand om skötseln fram till strandpromenaden, på samma sätt som 

vid den befintliga campingen, se karta sidan 14. Sedan campingen 

startades någon gång på 60-talet har det funnits campingtomter 

utefter strandpromenaden, här har aldrig uppstått några problem 

varken för turister eller för allmänheten. På det nya området kan 

man anlägga gräsmatta, behålla fina träd, det blir ett vackert och 

välskött område som går att hålla snyggt och prydligt. Det höjer 

naturvärdet för våra turister och allmänheten som promenerar på 

strandpromenaden. De turister och kommuninvånare som kommer 

till vår anläggning vill ha öppna och välskötta ytor, utmärkta pro-

menadvägar, sittbänkar, att man kan vistas i naturen och njuta av 

sjöutsikten, soluppgångar och solnedgångar. Barn ska kunna 

springa barfota eller i gympaskor, sandaler, flip flop mm. Natur-

turister i vandringskängor söker sig till orörd natur och skog vilket 

vi har i överflöd inom närområdet. Vi har också flera naturcam-

pingplatser i kommunen t.ex. Hätteboda vildmarkscamping, Getnö 

Lake Resort, Mjölknabben som dessa gäster väljer istället för  

Tingsryd Resort 

 

2.3 Området idag  

Rekreation och friluftsliv 

Här ser man exempel på att etablering och utveckling av turistan-

läggningar inte innebär att man hindrar människor att vistas i natu-

ren. Istället skapas möjligheter för rekreation, aktiviteter och na-

turupplevelser både för turister och kommuninvånare, tack vare att 

en turistanläggning finns i området. 

 

En satsning på parken i Mårdslyckeområdet är viktigt för kommu-

ninvånare och turister. Här skapar man aktiviteter i en attraktiv 

miljö. En utökning av parkområdet söderut utefter väg 27 för att få 
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plats med mer aktiviteter samtidigt som man får en vacker miljö 

och utnyttjar marken bättre är en bra ide. Reklamvärdet är värde-

fullt då trafiken utefter väg 27 är intensiv. Man gallrar ut träd samt 

rensar bort sly så att trafikanterna utefter vägen upptäcker ett vack-

ert område med aktiviteter i Tingsryd intill sjön Tiken.  

 

Tingsryd Resort är en familjecamping där alla aktiviteter som finns 

i parken är betydelsefulla. Det är också nära från Tingsryd centrum 

till Mårdslyckeområdet som är ett attraktivt område både för turis-

ter som för kommuninvånare. Här finns badplats, lekplats, tre ten-

nisbanor, minigolf, beachvolley, fiske, kanot och båtuthyrning, 

cykeluthyrning, cirkus med familjeföreställningar under högsä-

song, barnaktiviteter med gratis aktiviteter 6 dagar i veckan för 

turister och barn från Tingsryd, fiskeskola 2 dagar i veckan för 

barn, fiskeguidning för vuxna, Börjes hästskjuts, bordtennis, sho-

wartister och trollkarlar som uppträder gratis under sommarkvällar, 

restaurang, bistro, glassbar, turistbyrå, musikkvällar, Harmonihuset 

som består av tre salonger med massage, skönhetsvård, stresshan-

tering, relaxanläggning med jacuzzi och bastu, konferens och fest-

lokal, närhet till ridanläggning, turridning.  

 

Betydelsefullt att fortsätta utveckla Mårdslyckeområdet. Handbol-

len i Tingsryd vill förlänga beachvolleybanan så att man även kan 

spela beachhandboll där. Småland Padel Society vill anlägga 2 

stycken utomhus padeltennisbanor i parken. Dessa två aktiviteter är 

planerade att vara klara till våren. Andra aktiviteter som man skulle 

kunna tänka sig är boulebana, beachfotboll och kickbikebana för 

de yngre.  

 

Lekplatsen i Mårdslycke är över 25 år gammal. Den är mycket 

välbesökt av ortsbor och turister. Den är i stort behov av att rustas 

upp och utökas. Mårdslycke med närheten till centrum är en oas 

för tingsrydsborna att besöka. Här finns aktiviteter för alla åldrar 

där lekplatsen har en central roll.  

 

2.6 Markanspråk/intressen  

Tingsryd Resort 

Kurorten är en oas för den stressade människan. Den skiljer sig 

från campingen genom att de gästerna som bor där vill ha lugn och 

ro och vilja kunna njuta av naturen och tystnaden. Vi har gjort i 

ordning 8 stycken stugor. Stugorna ligger inte lika tätt som på 

campingen, de ska vara mer utspridda i naturen. Stora byggnaden 

är fortfarande inte godkänd för någon verksamhet (trafikverket). 

Kurorten är inte ämnat för campingverksamhet. På Kurorten finns 

det fornmark/ej byggbar mark. En del av marken vid Kurorten kan 

användas till naturområde/rekreation/promenadstråk. 

 

Framtida behov/önskemål: 

Detta området är alldeles för litet. Ett planprogram sträcker sig 20-

25 år framåt i tiden. För att tillgodose våra framtida behov av mer 

stugor, servicehus, husvagnstomter, husbilstomter, tältplatser, sop-
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station, grönområden med mera behöver vi ett betydligt större 

markområde. Se karta sidan 14 och tidigare kommentar på sidan 1. 

 

Det finns inga planer att flytta receptionen däremot behövs det en 

utbyggnad så att vi får en större lokal för att tillgodose behovet av 

ett ökat antal gäster till reception, bistro, glassbar och turistbyrå. 

Incheckningen behöver en extra fil i framtiden. 

 

Fördelar för kommunen att sälja scoutstugan till Tingsryd Resort: 

• Vi får ofta förfrågan efter boende där man kan dela på en stuga 

för exempelvis två familjer eller en familj tillsammans med mor- 

och farföräldrar. Här passar scoutstugan utmärkt då våra stugor på 

35m2 inte räcker till. 

• Scoutstugan - Vackert läge intill Tiken med härlig sjöutsikt. En 

upprustning av huset skulle skapa ett exklusivt boende för framför-

allt våra utländska turister att hyra. 

• Många nöjda gäster skulle prata med entusiasm om Tingsryd som 

semesterort och locka hit nya turister. 

• Tomten görs i ordning runt stugan så att det blir en vacker och 

välskött plats. 

• Kommunen får in pengar vid försäljning. Eftersom campingom-

rådet (enligt vårt förslag) sträcker sig fram till scoutstugan är det 

naturligt att scoutstugan blir en del av Tingsryd Resorts verksam-

het. 

• Sträckan utefter strandpromenaden från campingen till de ny-

byggda villorna vid badvägen blir en trevlig promenadväg med fin 

sjöutsikt, nybyggda stugor och välskötta grönområden och en ny-

renoverad scoutstuga. 

• Scoutstugan är ett unikt boende alldeles intill Tiken. Att inte 

kunna utnyttja denna vackra plats för uthyrning till turister är djupt 

beklagligt. Många turister skulle vara överlyckliga att få semestra 

här under en vecka. 

 

Det finnas förslag i planprogrammet att kommunen ska behåll 

scoutstugan som en "raststuga". Risken finns att det blir ett tillhåll, 

samt att stugan och området runtomkring förfaller. Det blir ett trå-

kigt inslag längs med den vackra strandpromenaden. 

 

• Behåller kommunen scoutstugan är läget mittemot ett nytt cam-

pingområde inte lämpligt om det blir ett tillhåll på kvällar. 

• Årliga underhållskostnader för kommunen som el, vatten, kost-

nad för skötsel av fastighet och tomt. 

• Det är kapitalförstöring att endast utnyttja scoutstugan till "rast-

stuga" eller vid enstaka tillfällen. 

 

Det är väl ordnat med gång- och cykelförbindelser mellan cam-

pingen och kurorten. 

 

Om tennisen flyttar utebanorna är det optimalt att anlägga ett pool-

område där. Vilken bekostar flytten? Hur stor är kostnaden? Blir 

det ingen flytt av tennisbanorna finns möjligheten att anlägga en 
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pool framför reception och uteservering fram till tennisbanorna. 

Området där infarten är som då får flyttas till norr om tennisens 

klubbstuga. Det är positivt att få bort trafiken men det är en nack-

del att området kanske är i minsta laget för ett poolområde. 

 

Vi har ett bra samarbete med Småland Sportfiske men byggnat-

ion/butik är något som Småland Sportfiske planerar och ingår i 

deras verksamhet. 

 

Eventuellt bygger tennisen inomhuspaddelbanor. Småland Padel 

Society vill bygga 2 utomhusbanor i parken. Tennisen är inte in-

tresserade att bygga utomhusbanor. 

 

Besöksnäringen i Tingsryds kommun har de senaste 10 åren ökat 

med ca 100%. Inom ytterligare 10 år kommer den att öka med 

minst lika mycket vilket gör att vi är i stort behov av mark att växa 

på. 

 

En multisportarena har avgörande betydelse för hur stora våra fort-

satta satsningar blir i framtiden med att anlägga ett poolområde, 

bygga fler stugor, campingtomter, utbyggnad av bistro, glassbar 

och reception samt vidare satsningar på Kurorten.  

 

En multisportarena med hockey, konståkning, bowling och gym 

skulle skapa aktiviteter för våra turister. Bowling och gym intill 

campingen skulle vara trevliga och uppskattade aktiviteter. Man 

kan anordna hockeycuper, träningsläger, sommarhockeyskola, mu-

sikevenemang, e-sport m.m.  

 

Man skulle stärka upp hockeygymnasiet, med möjlighet till boende 

intill arenan för spelare. Det blir ett ökat behov för fler stugor. 

Våra övernattande gäster skulle öka.  

 

Med en multiarena är en fördubbling av gästantalet är realistiskt 

under en 10-års period. Det skulle innebära över 170 000 övernat-

tande gäster år 2030 som spenderar ca. 140 miljoner kronor per år 

till handeln i Tingsryd. 

 

Tingsryds Rid- & Körklubb 

Vi har utmärkt samarbete som gynnar både Tirk och Tingsryd Re-

sort. Det finns stora möjligheter till ytterligare utveckling av ridtur-

ism med ridtävlingar, läger, kurser och turridning. 

 

Framtida planer/förslag sidan 18-24 i planprogrammet  

3.1 Föreslagen markanvändning  

Campingområde/ Tingsryd Resort 

Detta område motsvarar inte alls våra behov. Det är nödvändigt om 

vi vill ha ökad turism att detta markområde utökas väsentligt. För 

att bygga fler stugor, husvagnstomter, husbilstomter, tältområde, 

grönområden, en mindre närlekplats för de minsta barnen samt 

plats för ytterligare ett servicehus innehållande duschar och toalet-
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ter. 

 

Konsekvenser: 

Våra synpunkter är att campingen utökas enligt kartan (sida 14). 

Det rör sig om en sträcka av 250 meter utefter strandpromenaden. 

Det blir en naturlig fortsättning av befintlig camping. Det påverkar 

inte det rörliga friluftslivet negativt tvärtom får vi mer människor 

som rör sig i området. Man skapar en vackrare och mer tillgänglig 

natur för turister och allmänhet. Man skapar ett parkliknande land-

skap med välskötta grönytor fram till strandpromenaden. Det skap-

ar förutsättningar för turismen att växa samtidigt som man får 

vackra naturområden för allmänheten. Detta område sträcker sig 

fram till scoutstugan. Efter scoutstugan kommer ett rejält naturom-

råde vilket gör att en förlängning av Tingsryd Resort inte på något 

sätt inskränker det rörliga friluftslivet. Vi får en ökad turism i ett 

lugnt och vackert område med närhet till sjön. 

 

Naturområde, rekreation och promenadstråk 

Det finns ett stort naturområde mellan Kurorten och fram till cam-

pingen/ hästverksamheten för allmänheten och turister att vistas i. 

Med upprustning av befintliga ridstigar, hästhagar och promenad-

vägar samt försköna området genom att gallra ut träd, rensa bort 

sly så att man öppnar upp landskapet och får sjöutsikt. Man förhö-

jer upplevelsen i naturen och får ett lugnt och vackert område att 

vistas i. De som vill ha skog och helt orörd natur väljer andra plat-

ser som det finns gott om i närområdet. Genom att utnyttja mark-

området på ett lämpligt sätt skapas bra möjligheter för Tingsryd 

Resort och Tirk att växa. 

 

Vår förhoppning är att scoutstugan kommer att ingå i vår verksam-

het, se tidigare kommentar sidan 7 och 8. Tingsryd Resort har tidi-

gare haft en grillplats vid strandpromenaden i höjd med fiskepiren. 

Vi var tvungna att ta bort den då det blev tillhåll på kvällar och 

nätter.  

 

Det har även funnits en grillplats i parken söder om tunneln intill 

sjökanten. Här var alltid skräpigt med ölburkar, sönderslagna flas-

kor, man eldade upp parkmöbler, allmänt stökigt. Nu är den också 

borta. Vi har nu ytterst sällan problem på kvällar eller nätter, ingen 

skadegörelse förekommer längre. 

 

5. Sammanfattning/ställningstaganden sidan 25 i planpro-

grammet 

Vid infarten behövs ytterligare en incheckningsfil. 

 

Då Tirk och Tingsryd Resort ständigt utvecklar sina verksamheter 

och samarbeten skulle det för Tingsryd Resort vara en förlust att 

flytta ridverksamheten till annat område se kommentar (sidan 1 ). 

En flytt skulle kosta en stor summa pengar. 

 

Söder om väg 120 placeras endast utomhusaktiviteter i parkområ-
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det. Norr om vägen finns lämplig plats för arena-idrotter.  

 

Sammanfattning åsikter Tingsryd Resort 

• Tingsryd kommun har som uttalat mål att turismen är en priorite-

rad näring. 

• Plan och Miljö har fått information om våra framtidsplaner både 

skriftligen och vid möten. 

• Vi har haft flera kontakter med planförfattaren. 

• Man vet att turismen ökar för varje år. En fördubbling som skett 

under senaste 10-års perioden är anmärkningsvärda siffror. 

• Ar 2010 i den fördjupade översiktsplanen fanns förslag på ett stor 

markområde som ligger sjönära i anslutning till befintligt cam-

pingområde Detta område har man minskat ner till en tredjedel. 

Storleken på markområdet är nu endast 1 hektar. 

• Texten i planprogrammet är välskriven och positiv till utveckling 

av turismen, Tingsryd Resort och Mårdslyckeområdet. 

 

Det som är förvånande är att trots alla vackra ord i planprogrammet 

om turism och Tingsryd Resort har man valt att endast ge oss ett 

litet markområdet att växa och utvecklas på. Trots att det finns 

stora oanvända markområden som ligger öde och inte används av 

varken Tirk, Tingsryd eller allmänheten.  

 

Varför är man så rädd att ta denna mark i anspråk, göra något fint 

och vackert som blir tillgängligt för turister och allmänhet?  

För Tingsryd Resort har vi inte så stora valmöjligheter. Ska vi 

kunna investera i och utveckla vårt företag ytterligare behövs större 

och sjönära markområden så att vi får ökad turism till Tingsryd 

Resort vilket gynnar handeln och Tingsryd Kommun. En ökning av 

camping och stuggäster medför att vi kan göra större investeringar 

i t.ex. ett poolområde.  

 

Vi tror att Tingsryd Resort är en viktig aktör i Tingsryds kommun. 

Vi vet att hela Mårdsyckeområdet är betydelsefullt och mycket 

uppskattat av kommuninvånare och turister. Det är också viktigt att 

satsa på parken i Mårdslycke. Man skapar ett aktivitetsområde med 

utökade aktiviteter, där man träffas i alla åldrar, turister från olika 

nationaliteter, kommuninvånare och har trevligt tillsammans. Tur-

ismen ökar stadigt med nya rekordsiffror. Framtiden ser ljus ut för 

turismen i Sverige. Tingsryd har alla förutsättningar att få ett ökat 

besöksantal om politiker och tjänstemän ser till att det finns sjönära 

mark att växa på. Turismen har blivit allt viktigare för att skapa ett 

attraktivt Tingsryd som stärka handeln. Detta leder till ökat inflyt-

tande i Tingsryd kommun. Mårdslyckeområdet är stort och med 

rätt prioriteringar av markområdet skapas utrymmen för Tingsryd 

Resort och Tirk att växa och utveckla sina verksamheter. Vi har 

fokuserat på hur våra turister men även kommuninvånare som be-

söker oss vill att campingen och Mårdslyckeområdet ska utvecklas. 

Våra besökare vill att det ska vara en lyxig resort-känsla med bra 

boende, god mat i restaurangen med utökade öppettider på kvällar, 

trevliga aktiviteter för både barn och vuxna, gärna familjeaktivite-
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ter som man kan göra tillsammans i vackra och välskötta naturom-

råde.  

 

Vi hoppas att politiker och tjänstemän tar till sig våra synpunkter 

och gör nödvändiga ändringar i planprogrammet. Vill vi ha en ök-

ning av turismen i Tingsryd är det en förutsättning.  

Vi vill även nämna att ett arenabygge i Mårdslycke samt hur poli-

tiker och tjänstemän tar till sig våra synpunkter är helt avgörande 

för hur stora satsningar vi kan göra i framtiden, se bilaga sidan 15-

19.  

 

Slutligen är jag tacksam att fått framföra mina synpunkter angå-

ende planprogrammet. Det är med entusiasm och framtidstro som 

vi nu vill satsa vidare på vår turistanläggning, Vi hoppas på ett bra 

samarbete med Tingsryds kommun, alla fantastiska föreningar i 

Tingsryd och alla företag i Tingsryd. Tillsammans kan vi skapa ett 

helt unikt område i Mårdslycke som blir ett lyft för Tingsryds 

kommun. 

 

Kommunen har som mål att stärka nya och befintliga besöksmål 

samt skapa boendemiljöer i attraktiva natur- och vattenlägen, utan 

att bygga bort naturvärden och allmänhetens tillgång till natur och 

vatten. Mårslyckeområdet är ett prioriterat område för landsbygds-

utveckling i strandnära område, för såväl bostäder som friluftslivet. 

Kommunen gör bedömningen att Campingen har fått tillräckligt 

mycket mark i anspråk i förslaget. Detta med tanke på att Kurorten 

idag tillhör campingverksamheten, att ytorna söder om väg 120 

kan renodlas för campingen och att campingens behov av parke-

ringsplatser kan tillgodoses norr om väg 120. För att främja såväl 

friluftslivets utveckling som bostadsutvecklingen i kommunen är 

det viktig att bevara ett större sammanhängande naturområde mel-

lan campingen och bostäderna i söder.  

 

I avsnittet Framtida planer/förslag-Naturområde, rekreation och 

promendstråk -konsekvenser s. 21 ändras texten kring badplatsen: 

”Mårslycke badplats är en unik badplats som präglas av liv och 

rörelse, till skillnad från andra mer lugna och natursköna badplat-

ser i kommunen. Denna unika karaktär för Mårslycke badplats 

måste få chans att fortsätta utvecklas. Inom området kan ytor kopp-

lade till badplatsen, fritids- och friluftsaktiviteter tillkomma. Utök-

ning av badplatsen bör ske österut där marken är relativt outnytt-

jad”. 

  

”En gen och säker koppling till badplatsen är av särskild vikt.” 

 

Naturområdet mellan campingen och sjön gallras ur med försiktig-

het, för att både åstadkomma siktgator ner mot sjön från camping-

en och även för att bevara karaktären av skogsmark utmed det all-

männa gångstråket. 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Campingområde/Tingsryd Re-
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sort-konsekvenser s. 20 kompletteras: ”Om det blir aktuellt att 

flytta tennisbanorna behöver en alternativ lokalisering utredas”.  

Kommunen har som inställning att den som gynnas av en flytt ska 

stå för kostnaderna. 

 

I avsnitt 3. Framtida planer/förslag – Naturområde, rekreation och 

promenadstråk s.21 förtydligas att: ”Scoutstugan bör fortsätta att 

vara i kommunal ägo, rustas upp och nyttjas inom de kommunala 

verksamheterna. Det är viktigt att säkerställa en god tillgänglig-

het”. 

 

För kommentar kring arena se sammanfattningen. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Allmänna synpunkter  

Det är positivt att kommunen har valt att ta fram ett planprogram 

med syfte att ta ett helhetsgrepp för utvecklingen av Mårslyckeom-

rådet. Programmet upplevs som genomarbetat och väl motiverat 

med tydligt fokus på lokal utveckling ur flera perspektiv.  

  

Vägar 

Statliga vägar som berörs är väg 27 öster om planområdet, väg 120 

som korsar norra delen av planområdet samt väg 651 i västra delen 

av planområdet. Eftersom förändrad dragning av väg 120 som 

fanns med i FÖP Tingsryds tätort inte finns med i programkartan 

utgår Trafikverket ifrån att frågan inte är aktuell längre.  

  

Planprogrammet ringar in ett antal utmaningar och eventuella 

framtida behov kopplat till användning och utformning av väg 120. 

Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till 

följd av exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören. 

Åtgärder på allmän väg där staten är väghållare ska placeras och 

utformas så att de uppfyller kraven enligt VGU, vilket detaljplanen 

måste möjliggöra. Innan framtida detaljplaner föres till antagande 

måste finansierings- och genomförandeavtal tecknas mellan kom-

munen och Trafikverket. Av avtalet ska ansvarsgränser avseende 

ägande, drift och underhåll klargöras.  

  

Trafikverket anser att planprogrammets förslag avseende utveckl-

ing och exploatering av de östra och sydöstra delarna av planområ-

det ger upphov till att även undersöka framtida trafikalstring på 

väg 651 samt i korsningspunkten mellan väg 120 och väg 651.  

  

Det framgår inte av programkartan om och i så fall hur det nya 

området norr om väg 120 ska angöras av motorfordon, vilket skulle 

underlätta för bedömningen av eventuella framtida åtgärdsbehov.  

  

GC-vägar  

Planprogrammet beskriver en tydlig ambition att genom upprust-

ning, ny GC-tunnel och belysta gång- och ridstråk öka tillgänglig-
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heten för gång- och cykeltrafik. Att möjliggöra en gen och säker 

koppling till badplatsen bör vara av särskild vikt. Exploatering som 

kräver åtgärder eller kan påverka Trafikverkets vägnät, som den 

föreslagna GC-tunneln under väg 120, behöver säkerställas genom 

avtal mellan kommun och Trafikverket. Avtal behövs för att re-

glera finansiering, planprocess (åtgärdsval, formell planläggning 

enligt väglagen) samt genomförande, drift, underhåll och ägande. 

  

Byggnadsfritt avstånd 

Trafikverkets generella riktlinje för byggnadsfritt avstånd är 12 

meter från vägområdesgräns och inom detta område ska inga 

byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på 

trafiksäkerheten placeras. Vägområdet utgörs av körbana, dike och 

slänt. Eftergivliga anordningar så som staket kan tillåtas. Detta 

avstånd får fortsatt detaljplanering ta hänsyn till.  

  

Buller  

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och 

utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte 

överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (ex. buller-

skydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

  

Dagvatten  

I programmet skrivs att dagvattensituationen tidvis är ansträngd i 

den norra delen av området, runt campingen och att det behöver 

genomföras en dagvattenutredning inför framtida utveckling av 

området norr om väg 120, med en större ökning av hårdgjorda ytor. 

Trafikverket instämmer i bedömningen och vill påpeka att dagvat-

tenhantering inte får anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till 

väg 120. Trafikverkets vägdiken ska endast hantera vatten från 

vägen.   

  

I de kommande planprocesserna för detaljplanerna kan Trafikver-

ket komma att ha fler/andra synpunkter än de som lämnas på plan-

programmet.  

 

Avsnitt 3.4 Trafikambition s.23 utvecklas: ”Förslaget innebär även 

ökad trafik på väg 651 och i korsningen väg 651/120. I samband 

med en kommande detaljplan för området behöver fokus ligga på 

bland annat trafikföring”. 

 

Eftersom det i dagsläget är osäkert hur området norr om väg 120 

ska angöras med motorfordon framgår det inte i plankartan. 

 

I avsnittet 3. Framtida planer/förslag-Naturområde, rekreation 

och promenadstråk-konsekvenser s. 21 kompletteras texten kring 

badplatsen: ”En gen och säker koppling till badplatsen är av sär-

skild vikt.” 

 

I samband med detaljplaneläggning hanteras frågan kring trafikbul-

ler och dagvatten. 
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Övriga synpunkter noteras. 

 

Länsstyrelsens yttrande 

SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER  

Vi ser det som mycket positivt att det tas ett samlat grepp om 

Mårslyckeområdet genom att kommunen tar fram ett planprogram 

inför fortsatt planläggning. Kommunen visar på en ambition att 

utveckla området och möjliggöra ny bebyggelse, samtidigt som 

rekreativa och gröna värden avses att bevaras.  

 

I den fortsatta planeringen i området är det angeläget att kommu-

nen vidare utreder frågor om strandskydd, buller, grönstruktur och 

naturvärden, dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer, häst-

verksamhet i relation till bostadsbebyggelse med mera. 

 

PLANPROGRAMMETS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Syftet med att ta fram planprogrammet är att översiktligt utreda 

förutsättningarna och visioner för Mårslyckeområdet. Kommunen 

vill med programmet utreda möjligheterna för den befintliga cam-

pingen att expandera och också tillgodose hästnäringens behov. 

Kommunen vill även se över möjligheten att ta fram bostadstomter 

i attraktivt läge.  

 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Tingsryds tätort, väster 

om sjön Tiken. Området omfattar cirka 80 hektar mark och består 

bland annat av spridd bostadsbebyggelse, camping, skogsmark och 

beteshagar. 

 

KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE 

PLANLÄGGNING  

Det föreslagna området finns redovisat som utredningsområde för 

bland annat bostäder i kommunens gällande översiktsplan, antagen 

år 2018. I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, antaget 2011, 

pekas området ut som LIS-område (landsbygdsutveckling i strand-

nära lägen). Den norra delen pekas ut som LIS-område för det rör-

liga friluftslivet och den södra delen för bebyg-

gelse/bostadsutveckling.  

 

I söder finns en gällande detaljplan, antagen 2006, som medger 

bostäder, naturmark och gata. I övrigt är större delen av området 

tidigare inte detaljplanelagt. I den norra delen finns områdesbe-

stämmelser som reglerar bland annat campingområdet.  

 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN  

Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen  

 

NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR  

Det är positivt att kommunen har en ambition att anpassa framtida 

bebyggelse efter områdets topografi samt natur- och kulturvärden 

och även planerar att utreda naturvärdena i kommande detaljplan.  
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Särskilt i den södra delen föreslås det att skogsmark ska tas i an-

språk för byggnation. Vi vill påpeka att det finns skyddsvärda träd 

i planområdet och att åtgärder bör vidtas för att säkerställa att dessa 

värden blir kvar. I områdets sydvästra del finns ett område med 

ädellövträd vilket är utpekat som naturvärde av Skogsstyrelsen. 

Detta framgår av LIS-planen men finns inte inritat i plankartan. 

Länsstyrelsen anser att detta område helt bör undantas från bygg-

nation.  

 

BULLER  

Enligt PBL 4 kap 33a § ska en detaljplan som avser en eller flera 

bostads-byggnader i planbeskrivningen, om det inte anses obehöv-

ligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av 

beräknade värden för omgivningsbuller utifrån berörda bullerkällor 

och tillräckligt långt framtida perspektiv.  

 

Det är positivt att kommunen anger att buller är en av flera viktiga 

frågor att utreda vidare i kommande planarbete.  

 

Vi vill påpeka att kommunen bör titta på prognos för 2040 års tra-

fik, samt att det ska redovisas att bostäder ska förhålla sig till gäl-

lande bullerriktvärden.  

 

BARNPERSPEKTIV  

Vi vill erinra om att det är av stor vikt att i ett tidigt skede ta upp 

barn-perspektivet i planeringen. Frågor som exempelvis tillgång 

och tillgänglighet till lekplatser och grönområden, trygga gång- 

och cykelvägar med mera ska beaktas.  

 

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING  

Länsstyrelsen erinrar om vikten av att dagvattnet i området hante-

ras med avseende på kvalitet, då statusen i Tiken inte får försämras 

avseende någon parameter. Det är viktigt att redovisa hur det ska 

säkerställas att det inte sker någon näringstillförsel till Tiken från 

hästverksamheten, men även andra eventuella föroreningar som 

kan genereras vid exempelvis vägar och parkeringsplatser.  

 

Vi vill också upplysa om att eventuella åtgärder som ska utföras 

inom vattenområdet kan vara tillståndspliktig vattenverksamhet 

enligt 11 kap. 9 § MB.  

 

DJURHÅLLNING  

Det pågår idag djurhållning/hästverksamhet inom planområdet och 

en del av syftet med planläggningen är att se över möjligheterna att 

tillgodose hästnäringens behov. Kommunen skriver i planpro-

grammet att skyddsavstånd med avseende på hästverksamhet kan 

komma att utredas vidare i samband med fortsatt planläggning.  

 

Länsstyrelsen anser också att frågan bör utredas vidare. Ett reso-

nemang bör föras med avseende på avstånd mellan ridanläggningar 
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och bostäder, med tanke på riskerna gällande bland annat gödsel-

hantering, lukt, ljud med mera.  

 

Boverket skriver bland annat om allergener att ”risken för allergen-

spridning ses som en hälsorisk runt stall och hästhagar. Mellan 7-

10 procent av befolkningen beräknas vara allergisk mot häst. Men 

allergenerna sprids främst inom 50-100 meter från platsen där häs-

tarna vistas. Vegetation och kullar runtom gör att spridningen blir 

mindre. I praxis har man ofta underkänt risken för allergensprid-

ning som motiv för ett större skyddsavstånd”.  

 

På Boverkets hemsida finns vägledning och tips rörande planering 

nära djurhållning: 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-

sverige/halsa-och-klimat-i-samhallsplaneringen/djurhallning/  

 

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING  

Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB)  

Det har inte tagits fram en behovsbedömning till programskedet. 

Kommunen har i handlingarna gjort en kort bedömning av konse-

kvenserna av ett genomförande av förslaget.  

 

Det framhålls i programmet att behovsbedömning ska upprättas i 

samband med framtagandet av detaljplan. Kommunen tar också 

upp frågor som kommer behöva utredas vidare vid planläggning, 

såsom dagvattenhantering, strandskydd, buller med mera.  

 

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

(MB)  

Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad 

mark inom planområdet.  

 

Enligt 10 kap 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, 

oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten 

och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männi-

skors hälsa eller miljön.  

 

Planhandlingar som tas fram för området ska innehålla information 

om förorenad mark, samt ansvar om förorening påträffas.  

 

FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN 

(KML)  

Vi anser att avsnittet om fornlämningar är tydligt och bra formule-

rat i programhandlingen.  

 

Kända fornlämningar finns redovisade i Riksantikvarieämbetets 

databas Kulturmiljöregistret och den är sökbar via flertalet kart-

tjänster, bland annat Riksantikvarieämbetets Fornsök (www.raa.se) 

och Länsstyrelsens WebbGIS. Till varje fornlämning hör ett mark-

område som har samma lagskydd som den enskilda lämningen, 
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kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdets storlek är säll-

an fastställt, vilket innebär att även för åtgärder som planeras i när-

het av fornlämning, bör samråd ske med Länsstyrelsen. I framtida 

detaljplanering är det positivt om fornlämningssituationen upp-

märksammas och utreds i ett tidigt skede för att undvika intresse-

konflikter och i stället skapa möjligheter för bevarande och ut-

veckling.  

 

Den arkeologiska processen är uppdelad i flera steg, som har olika 

syften och frågeställningar. Det är av betydelse att det finns kun-

skap och kompetens kring den arkeologiska processens olika steg 

för att fornlämningar ska kunna bevaras, beaktas och hanteras i 

exploateringssituationer.  

 

Mer information finns på Riksantikvarieämbetets hemsida: 

http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-

fynd/den-uppdragsarkeologiska-processen/  

 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR  

Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL)  

 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN 

(MB)  

Planområdet berörs av riksintresse för skyddade vattendrag, vilket 

kommenteras i programhandlingarna. Riksintresset innebär att vat-

tenkraft, vattenreglering eller vattenledning för kraftändamål inte 

får utföras i Bräkneån med tillhörande käll- och biflöden. Kommu-

nen bedömer att planförslaget inte ska påverka riksintresset. Läns-

styrelsen har inga synpunkter på det.  

 

Vi vill upplysa om att området också berörs av riksintresse för 

totalförsvaret. Eftersom det ingår i område med särskilt behov av 

hinderfrihet, ska detaljplaner i området samrådas med försvars-

makten. 

 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN 

(MB)  

I kommande detaljplaner ska det framgå hur gällande miljökvali-

tetsnormer enligt 5 kap. MB följs, till exempel kommenteras i 

planbeskrivningen.  

 

Länsstyrelsen vill särskilt uppmärksamma kommunen på vikten av 

att dagvattnet i området hanteras med avseende på kvalitet, då sta-

tusen i sjön Tiken inte får försämras. Det är viktigt att redovisa hur 

det ska säkerställas att det inte sker någon näringstillförsel eller 

föroreningar till Tiken från exempelvis hästverksamhet, vägar och 

parkeringsplatser.  

 

STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN 

(MB)  

För sjön Tiken gäller ett generellt strandskydd på 100 meter.  
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Kommunen har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 

för LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). I LIS-

planen är det norra området i planprogrammet avsatt för det rörliga 

friluftslivet.  

 

Vi anser att det måste utredas huruvida utökning av camping re-

spektive hästhagar går in under det särskilda skälet. Av Natur-

vårdsverkets vägledning för planering och prövning av strandskydd 

2009:4 kan utläsas om campinganläggningar: ”Etablering av en 

campingplats medför för det mesta att allmänhetens tillträde be-

gränsas, bland annat genom att de som inte campar på camping-

platsen oftast utestängs eller avhålls från tillträde till området. 

Campingen stänger av eller ger en avhållande verkan eftersom tält 

och husvagnar och området som sådant mycket ofta uppfattas som 

privat zon. //Viktigt är också att man tar hänsyn till de biologiska 

värden och villkoren för det land- och vattenområde som kan bli 

påverkat vid prövningen. Campingplatsens serviceanläggningar 

samt uppställningsplatser för husvagnar eller husbilar bör placeras 

utanför det generella strandskyddsområdet. Inom strandskyddsom-

rådet kan tältning inom en etablerad campingplatsen tillåtas om 

själva stranden förblir tillgänglig för allmänheten genom allemans-

rätten. Även andra än de som campar har då möjlighet att utnyttja 

stranden.”  

 

Av Boverkets allmänna råd 2014:5 kan utläsas att i markanvänd-

ningen friluftsliv och camping enligt Plan- och bygglagen ingår 

områden för campingplatser med tillhörande verksamheter. An-

vändningen N är endast avsedd för tillfällig uthyrning och för 

flyttbara enheter. Inom campingen ingår plats för uppställning av 

tält, husvagnar och husbilar. // Ingen form av campingstugor ingår 

i användningen. // Campingstugor ingår istället i O - tillfällig vis-

telse. Plan- och bygglagen gör alltså också en åtskillnad mellan 

rörligt friluftsliv och campingstugor.  

 

Vad gäller det södra området, vilket i såväl det aktuella program-

förslaget som i LIS-planen är avsatt för bostäder, behöver en fri 

passage ritas in och undantas från bebyggelse, se 7 kap. 18 f § MB.  

 

I anslutning till den fria passagen längs stranden finns i planbe-

skrivningen skrivelser om belysning. En inventering av fladder-

möss kan visa om det finns fladdermöss som är skyddade enligt 

Artskyddsförordningen i miljöbalken och kan missgynnas av be-

lysning.  

 

För att förbättra kartans läsbarhet bör strandskyddslinjen upp på 

land framgå av plankartan.  

 

HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVER-

SVÄMNING OCH EROSION  

Länsstyrelsen erinrar om att hantering av buller och risker med 

radon är överprövningsgrundande då ett genomförande av detalj-
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planen kan innebära skada på människors hälsa. 

Kommentar och åtgärd: Avsnitt 2.3 Området idag-Naturmiljö och topografi på sidan 9 

kompletteras: ”I områdets sydvästra del finns dessutom ett område 

med ädellövträd vilket är utpekat som naturvärde av Skogsstyrel-

sen.” Området ritas ut i kartan på sidan 10. 

 

Barnperspektivet utvecklas i avsnitt 3.1 Föreslagen markanvänd-

ning-Bostäder-konsekvenser på sidan 21: ” I närområdet finns så-

väl lekplats som naturliga lekmiljöer för barn. Gång- och cykelvä-

gen utmed sjön är väl avskild från biltrafiken och det är säkert för 

barn att färdas där. Att förse vägen med belysning gör att den upp-

levs tryggare.” 

 

Texten teknisk försörjning och dagvatten förtydligas: ”I det fort-

satta arbetet är det viktigt att redovisa hur det ska säkerställas att 

det inte sker någon näringstillförsel till Tiken från hästverksamhet-

en, men även andra eventuella föroreningar som kan genereras vid 

exempelvis vägar och parkeringsplatser.” 

 

Texten kring bostadskomplettering kompletteras: ”Risken för al-

lergenspridning ses som en hälsorisk runt stall och hästhagar. Mel-

lan 7-10 procent av befolkningen beräknas vara allergisk mot häst. 

Men allergenerna sprids främst inom 50-100 meter från platsen där 

hästarna vistas. Vegetation och kullar runtom gör att spridningen 

blir mindre. I samband med detaljplaneläggning ska hänsyn tas till 

eventuella skyddsavstånd mellan bostäder och ridanläggningar.” 

 

Texten kompletteras: ”Området berörs av riksintresse för totalför-

svaret. Eftersom det ingår i område med särskilt behov av hinder-

frihet, ska detaljplaner i området samrådas med försvarsmakten.” 

 

En fri passage ritas in i den södra delen av planområdet. Avsnitt 

Framtida planer/förslag-Naturområde, rekreation och promenad-

stråk s.21 kompletteras: ”En fri passage ritas in i den södra delen 

av planområdet. Avsikten med den fria passagen är att strandskyd-

dets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av stranden.” 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Sammanfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planprogrammets syfte i andra stycket på s.3 förtydligas: ”Med 

planprogrammet avses att; Möjliggöra boendemiljöer i attraktiva 

natur- och vattenlägen. Skapa utrymme för campingverksamheten 

att expandera. Tillgodose hästnäringens behov samt förstärka om-

rådets värde för rekreation, sport, friluftsliv och/eller besöksnä-

ring/handel.” 

 

Avsnitt 2.Förutsättningar-Riksintresse s.8 kompletteras: ”Området 

berörs av riksintresse för totalförsvaret. Eftersom det ingår i om-

råde med särskilt behov av hinderfrihet, ska detaljplaner i området 

samrådas med försvarsmakten.” 
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Avsnittet 2.3 Området idag-Naturmiljö och topografi komplette-

ras: ”I områdets sydvästra del finns dessutom ett område med 

ädellövträd vilket är utpekat som naturvärde av Skogsstyrelsen.”  

Området ritas ut på kartan på s.10. 

 

Avsnitt 2.3 Området idag - Teknisk försörjning s.12 kompletteras: 

”Infrastrukturen i området är till viss del redan utbyggd vilket sän-

ker etableringskostnaderna för utvecklingsprojekt. Inget likvärdigt 

område finns i Tingsryds tätort” 

 

Avsnitt 2.4 Markanspråk/intressen s.14 kompletteras med en ru-

brik och text kring bostäder: ”Mårslyckeområdet är ett prioriterat 

område för landsbygdsutveckling i strandnära område. Här finns 

möjlighet att skapa attraktiva boendemiljöer i natur- och vattennära 

läge, för såväl befintliga som nya invånare. I området finns befint-

liga bostäder, alltifrån villatomter till hästgårdar, som man behöver 

ta hänsyn till vid exploatering.” 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Besöksnäring/sport- och fri-

tidsverksamheter s. 18 kompletteras: ”Den nuvarande verksamhet-

en som Lions bedriver med loppisförsäljning kan även fortsätta att 

bedrivas inom ramarna för förslaget. Vid behov av flytt behöver 

lämplig ersättningslokal utredas.” 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Campingområde/Tingsryd Re-

sort-konsekvenser s. 20 kompletteras: ”Om det blir aktuellt att 

flytta tennisbanorna behöver en alternativ lokalisering utredas”.  

 

I avsnitt 3. Framtida planer/förslag – Naturområde, rekreation och 

promenadstråk s.21 förtydligas att: ”Scoutstugan bör fortsätta att 

vara i kommunal ägo, rustas upp och nyttjas inom de kommunala 

verksamheterna. Det är viktigt att säkerställa en god tillgänglig-

het”. 

 

I avsnitt Framtida planer/förslag-Naturområde, rekreation och 

promenadstråk -konsekvenser s. 21 ändras texten kring badplatsen: 

”Mårslycke badplats är en unik badplats som präglas av liv och 

rörelse, till skillnad från andra mer lugna och natursköna badplat-

ser i kommunen. Denna unika karaktär för Mårslycke badplats 

måste få chans att fortsätta utvecklas. Inom området kan ytor kopp-

lade till badplatsen, fritids- och friluftsaktiviteter tillkomma. Utök-

ning av badplatsen bör ske österut där marken är relativt outnytt-

jad. En gen och säker koppling till badplatsen är av särskild vikt.” 

 

Avsnitt Framtida planer/förslag-Naturområde, rekreation och 

promenadstråk kompletteras även med: ”En fri passage ritas in i 

den södra delen av planområdet. Avsikten med den fria passagen är 

att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av 

stranden.” 
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Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Bostäder-konsekvenser s.21 

utvecklas: ”Området föreslås framförallt inrymma fler mindre bo-

stadskvarter som Badvägen. Det ska dock inte uteslutas att smak-

fulla flerbostadshus kan planeras i området och smälta in på ett bra 

sätt.” Som exempel på detta bifogas bilder som visar hur en tomt 

på endast 5000 kvadratmeter gett utrymmet för 12 lägenheter i 

lantliga Kalvsvik i Växjö kommun. 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Bostäder-konsekvenser s.21 

kompletteras: ”Naturområdet mellan bostäderna och sjön gallras ur 

med försiktighet, för att både åstadkomma siktgator ner mot sjön 

och även för att bevara karaktären av skogsmark utmed det all-

männa gångstråket.”  

 

Barnperspektivet utvecklas i Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-

Bostäder-konsekvenser s.21: ” I närområdet finns såväl lekplats 

som naturliga lekmiljöer för barn. Gång- och cykelvägen utmed 

sjön är väl avskild från biltrafiken och det är säkert för barn att 

färdas där. Att förse vägen med belysning gör att den upplevs tryg-

gare.” 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Bostäder-konsekvenser s.21 

kompletteras: ”Risken för allergenspridning ses som en hälsorisk 

runt stall och hästhagar. Men allergenerna sprids främst inom 50-

100 meter från platsen där hästarna vistas. Vegetation och kullar 

runtom gör att spridningen blir mindre. I samband med detaljplane-

läggning ska hänsyn tas till eventuella skyddsavstånd mellan bo-

städer och ridanläggningar.” 

 

Avsnitt 3.4 Trafikambition s.23 utvecklas: ”Förslaget innebär även 

ökad trafik på väg 651 och i korsningen väg 651/120. I samband 

med en kommande detaljplan för området behöver fokus ligga på 

bland annat trafikföring.” 

 

Avsnitt 3. Framtida planer/förslag-Teknisk försörjning-Dagvatten 

s. 21 utvecklas: ”I det fortsatta arbetet är det viktigt att redovisa hur 

det ska säkerställas att det inte sker någon näringstillförsel till Ti-

ken från hästverksamheten, men även andra eventuella förorening-

ar som kan genereras vid exempelvis vägar och parkeringsplatser.” 

 

Texten i avsnitt 3.5 Teknisk försörjning s. 23 utvecklas: ”För att 

klara att försörja den fortsatta utbyggnaden av Mårslyckeområdet 

så kommer även elförsörjningen att behöva byggas om och byggas 

ut. I nuläget finns viss kapacitet och utrymme kvar i befintligt nät 

och i befintlig transformatorstation men vid fortsatt utbyggnad och 

ökade laster kommer det krävas förstärkningar och ytterligare 

transformatorstationer inom området.” 

 

Flertalet samrådssvar berör frågan kring byggnation av multis-

portsarena/ishall norr om väg 120. Planprogrammet tar inte ställ-

ning till denna fråga utan föreslår enbart att området norr om väg 
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Plankarta 

 

120 reserveras för besöksnäring/sport- och fritidsverksamheter. 

 

Allmänheten har även ifrågasatt varför kommunen inte väljer att 

exploatera vid Ygden istället för Mårslycke. En anledning till att 

kommunen vill exploatera i Mårslycke är att infrastrukturen i om-

rådet till viss del redan utbyggd vilket sänker etableringskostna-

derna för utvecklingsprojekt. Inget likvärdigt område finns i Tings-

ryds tätort. Eftersom området vid Ygden är utpekat som ett priori-

terat område för landsbygdsutveckling i strandnära område kan det 

bli aktuellt för planläggning framöver. Innan dess bör dock frågan 

kring den gamla sågverkstomtens framtid redas ut. Fastigheten är i 

privat ägo och i området finns förorenad mark som måste invente-

ras och eventuellt saneras för att säkerställa att det är säkert att 

vistas där.  

 

Allmänheten har även haft många frågor kring Detaljplan för del 

av Mårslycke 1:29 (Badvägen etapp två). Kommunstyrelsen beslu-

tade 2015-12-08 att ta fram en detaljplan för villor för del av fas-

tigheten Mårslycke 1:29. Samrådshandlingar togs fram och skicka-

des till berörda sakägare m.fl. Planen beslutades dock att läggas på 

is eftersom förutsättningarna förändrats. Till Miljö- och byggnads-

förvaltningen inkom nämligen under 2016 förfrågan från Rolf Jo-

hanssons Schakt och Transport AB om att få uppföra radhus i om-

rådet.  
 

Plan- och näringslivsutskottets ordförande beslutade på delegation 

2018-01-29 att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att 

ändra planuppdraget för del av fastigheten Mårslycke 1:29 och att 

planavtal skulle tecknas med Rolf Johanssons Schakt och Transport 

AB. Planavtal tecknades med sökanden 2018-03-09 men planarbetet 

har sedan dess legat vilande i avvaktan på att ett markanvisnings-

avtal ska tas fram. 

 

Kommunstyrelsen har 2020-02-24 valt att återkalla planuppdraget 

och upphäva planavtalet med anledning av att kommunen behöver 

underbygga sin riktning mer utförligt innan vi gå vidare. I planpro-

grammet tydliggörs dock att ”ett område som kan vara aktuellt för 

detaljplaneläggning framöver är området strax söder om Badvä-

gen.” 

 

Ytterligare ett område längst Badvägen, med plats för två bostads-

fastigheter, pekas ut för bostadskomplettering. Området omfattas 

av fornåkrar, men eventuell byggnation går inte att utesluta förrän 

en närmre utredning har gjorts. 

 

Området öster om väg 651 och norr om Kurorten har markerats för 

bostadskomplettering men utökas för att möjliggöra fler och större 

tomter.  

 

Den befintliga bostadsfastigheten i den södra delen av planområdet 

ändras från bostadskomplettering till befintlig bostad. 
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Plankartan förtydligar att områden markerade för befintliga bostä-

der även kan vara föremål för bostadskomplettering. 

 

Området för besöksnäring ska även kunna vara föremål för handel. 

Detta för att möjliggöra en mer flexibel plan och utnyttja marken 

till fullo. 

 

Befintlig beteshage utmed väg 651 ritas ut på plankartan. Ridstigen 

kompletteras för att tydliggöra att ryttarna ska rida genom kuror-

ten, istället för Badvägen, när de ska ta sig söderut. 

 

En fri passage ritas ut längst strandkanten i den södra delen av om-

rådet. 

 

Plankartan kompletteras med ett grönt gång- och cykelstråk för att 

förtydliga att det ska vara möjligt att förlänga stigar och cykelleder 

till området söder om plankartan, som i framtiden kan bli aktuellt 

för rekreation eller bostäder. Stråkets exakta dragning är i dagslä-

get oklart. 

 

Ett 5 hektar stort naturområde på fastigheten Mårslycke 1:87 tas 

bort från planprogrammet. Området ligger perife1t och ingen ställ-

ning har tagits till området i programbeskrivningen. 

 

Förslag till beslut: 

 

 

Teknik- och utvecklingsutskottet föreslås godkänna ändringar och 

tillägg till planprogrammet samt skicka vidare programmet till 

Kommunfullmäktige för antagande. 
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