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Minnesanteckningar Höstmöte 2012-09-30 
Plats: Församlingshemmet, ca 25 personer närvarande. 
 
Agenda:  
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 
Inköp av Hjärtstartare  
Danskurs 
Övriga frågor 
 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 
Tobias Gredemark presenterar material från Växjö kommun som beskriver bebyggelse i ett 
föreslaget område omkring badplatsen i Furuby. Dagens möte ger underlag till ett 
samrådsunderlag som Sockenlaget ställer samman och tillhandahåller detta till kommunen 
senast 30 oktober. Här följer konstateranden, frågor och svar punktvis. 
 

• Utställning av samrådsförslag kommer senare att visas i Kommunhuset och 
stadsbiblioteket.  

• Eventuellt återinförande av strandskyddet (enligt utmärkt område) får bevakas vidare 
liksom vad det kommer att innebära. 

• Förslaget innebär att tillåta tomter närmare än 100 m från sjön, men inte hela vägen 
ner till sjön, fri passage närmast sjön ska gälla. 

• I utmärkt område har markägaren, skogssällskapet, gett sitt tillstånd att gå vidare. 
• Skogssällskapet har tidigare fått in en förfrågan om att eventuellt sälja marken. 
• Hur tänker man kring att lägga områden precis vid badplatsen? Kommunen har endas 

tagit fram ett grovt förlag att diskutera vidare på. 
• Det kan kännas att området hamnar lite långt bort, som en egen lite by. Vore det inte 

bra att knyta ihop bebyggelsen?  
• Ska badplatsen försvinna? Nej, området är endast ett förslag. Tidigare har det pratas 

om en zon runt badplatsen. 
• En fördel med tomterna där är ju att kunna utveckla badplatsen, tex med vatten avlopp 

och el.  
• Exempel på strandnära lägen är Tävelsås där detta funnits ett tag med tomter och 

badplats. Även Ingelstad (där tomterna går ända ner till sjön). 
• Ett motiv som presenteras är Kommunal service, då är det är skolan som avses. Är 

skolan i farozonen? Troligen inte! Det känns som om det är tveksamma motiv för den 
kommunala servicen. Sen kan det möjligen bli en positiv utveckling som konsekvens. 

• Finns det en siffra på antalet hus som måste till för att förbättra servicen? Ett antal som 
cirkulerat var ca 6-10 hus.  

• Det vore bra att kunna blanda bebyggelsen med både villor och marklägenheter. 
• FIF har planer att utveckla/förstora badplatsen norröver på södra änden av udden och 

det vore bra om detta kommer med i kommande detaljplaner. Tom Malinen kan 
komma med detaljer. 

• När kan det bli aktuellt med bygglov? Det får kommunen svara på. 
• Hur kommer eventuell bebyggelse öka trafiken eller påverka vägarna, dels tillfälligt 

men även senare. 
• Hur skulle ökad trafik påverka Vitarörsvägen? Broarna är inte de bästa. 
• Varför bygger man inte längre söder om badplatsen? Då behåller man frizonen kring 

badet. 
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• Hundviksstigen måste bevaras. 
• Notera att badplatsen är enda anslutningen till sjön (förutom några båtplatser). 
• Bebyggelse runt badplatsen kommer att underlätta för badplatsen  
• Vid eventuell bebyggelse norr om så notera även att gravplasten också går på västra 

sida om vägen 
• Vi ser ett behov av att anlägga en gång- och cykelväg längsmed stranden för att 

möjliggöra fri passage. Det finns en stig sen tidigare. 
• Det är viktigt att folk ska kunna flytta i framtiden, man kan hoppas att   
• Baby-boomers i Furuby på 80-talet kan nu komma att återvända för att bygga. 
• Tidigare har folk haft svårt att få lån för att bygga här ute. 

 
Omröstning: Har vi en positiv grundsyn: Ja enhälligt. 
 

• När väl utställningen öppnar kan man fortfarande komma med åsikter kring detta. 
• Det är viktigt att vi markera sträckan vid strandkanten för fri passage. Ska vi sätta en 

gräns?  
• Tomterna skulle ligga på ca 1200 kvm. 
• Behöver man förbereda ett större område än bara norra? 
• Varför inte öppna upp för hela området, mer upp på höjden österut samt söder ut mot 

Hundvik? 
 
Omröstning: Vilket område är lämpligt att bebygga? 

Norra delen: drygt hälften 
Söder om badplatsen: flertalet 
Båda: en majoritet 

 
• Man kan definiera utvecklingsområde dels söder om sjön dels norr mot byn. 
• Åldermansgillet har pratat om båtplatsen intill badplatsen, hör med dem.  
• Stugägare i norra delen vill inte få hindrad utsikt mot sydväst, detaljer bifogas Tobias. 
• Vem ansvarar för strandremsan? Vid Furuby direkt så sades det att det inte kommer 

bli något kommunal mark. 
• Behöver vi definiera begräsningar för bebyggelsestil? 
• Angående antal hus, så är varje hus värdefullt. Viktigt att vi är positiva till framtida 

utökning av området. 
• Förslaget som sockenlaget tar fram kan läggas ut på hemsidan och görs tillgänglig för 

granskning. 
 
Sammanfattning: 
1. Vad är viktigt längs strandremsan (från broarna till Hundvik): 
Båtplatser, badplatser, båtplats Hundvik, fri passage, utsikt i norr 
 
2. Önskemål om bredden av fri passage, från strandkanten inåt land: 
Runt badplatsen minst 50m, övrigt minst 30m. Alternativt stegvis; 40m norr om badplatsen, 
50m runt badplatsen samt 30m söder om badplatsen. 
 
3. Infrastruktur 
Vitarörsvägen är en vägsamfällighet som börjar vid 50-skylten och hela vägen till Risinge. 
Vägen till badplatsen är (och Ålensvägen) är skogssällskapets. 
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• Vi förutsätter att vitarörsvägenvägen blir belagd, från 50-skyltarna till 
badplatsen, inklusive gång/cykelväg (sträckan: badplatsen till skolan) 
• Hastrighetsbegränsning till 30 km/h? 
• Vi önskar en gång/cykelväg från norra delen till badplatsen längsmed sjökanten 
• Det hade varit fint om gång/cykelvägen även fortsatte till Hundvik 
• Anslutning med bredband via fiber 

 
Sockenlaget ställer samman protokoll och tar fram förslag på samråd som kan offentliggöras 
på hemsidan. 
 
Inköp av hjärtstartare 
Vi anser att det är viktigt att kunna köpa in en hjärtstartare och förslagsvis placera den i 
församlingshemmet. Sockenlaget drar detta vidare och undersöker om FIF och andra 
föreningar är intresserade.  
 
Danskurs 
Angela informerar om att vi gärna tar in synpunkter på dans. 
 
Övriga frågor 
En fråga uppkom kring möjligheterna att kunna skicka ut ett nyhetsbrev från hemsidan, 
alternativt kunna prenumerera på nyheter från hemsidan.  


