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Introduktion  
Kommunchefen hälsar alla välkomna och kommunens representanter 
presenterar sig. Det genomfördes medborgardialoger i våras för östra 
sidan av kommunen, och det planeras nu för fyra ytterligare tillfällen för 
att innefatta resten av kommunen. Syftet med medborgardialogerna är 
att fånga upp medborgarnas idéer och synpunkter för att Borgholms 
kommun ska utvecklas och bli en så attraktiv kommun som möjligt att 
bo och verka i. Både kortsiktiga och långsiktiga synpunkter tas tacksamt 
emot. På grund det låga deltagandet på kvällens möte så bjuds boende 
i Högsrum-Räpplinge även in till medborgardialogen 2021-11-23 för 
Borgholm-Köpingsvik. 

Presentation av Översiktplan 2040 
Samhällsplanerarna presenterar Borgholms kommuns Översiktsplan 
2040 som är under arbete. Det är en översiktsplan som gäller hela 
kommunen och som har målbilden år 2040. Just nu är den i början på 
processen. På Borgholms kommuns hemsida finns mer information om 
denna, bland annat mer om vad en översiktsplan är samt möjligheter att 
tycka till om översiktplan 2040. 
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Exempel på saker som översiktplanen kommer innefatta är kartor över 
landskapet som visar hur mark- och vattenanvändningen kommer se ut 
i framtiden, vilka specifika värden som finns som behöver tas tillvara på, 
vilka områden som är lämpliga för utveckling och bebyggelse samt 
andra aspekter som behöver finnas i kommunens utveckling.  
De översiktsplaner som finns i dagsläget är översiktsplanen för 
kommunen från 2002, en fördjupad översiktsplan över Rälla, Stora Rör 
och Ekerum från 2011 samt en fördjupad översiktsplan för Borgholm-
Köpingsvik från 2019. 

Deponi för byggavfall i anslutning till Kalleguta 
Orolig för trafik med mera och önskar att kommunen säkra upp 
trafiksäkerheten. 
 
Svar: Lokalt företag har ansökt om bygglov för detta. Kommunen har 
ingen insikt i detta.  
Tillstånd och bygglovsansökan behövs för att detta ska kunna 
genomföras. Kommunen kommer undersöker och återkomma. 

Utveckling för cyklister Högsrum och österut 
Önskemål om utveckling och förlängning av cykelvägen som går från 
Räpplinge mot Högsrum, ner mot Tomtebo, Åkertorp, Västra Sörby och 
Karum. Idag är det bara en bit i Räpplinge som är asfalterad annars är 
det gropiga stigar resten av sträckorna. Annars finns det fina bilvägar 
som möjligt alternativ, men de behöver utvecklas och snyggas till isåfall 
så att det går att ta sig fram med cykel på dem på ett säkrare sätt om 
cykelbanor ej ordnas. 
 
Svar: Kommunen tar med sig även detta till gata-park chefen. Det 
måste först undersökas om det är kommunens vägar, och vilka åtgärder 
det går att göra då, eller om det Trafikverkets, och hur kommunen isåfall 
kan trycka på för förändring. 

Kommunala avloppet 
Kan kommunen säga vart huvudstammen kommer dras? 

 
Svar: Kommunen utser verksamhetsområde genom ett 
kommunfullmäktige beslut. Kontakta Borgholm Energi för direkt svar. 
Kårehamnprojeket sträcker sig till 2024.  

Fina grön- och aktivitetsområden 
Kommunen behöver underhålla sina grönområden. Kommunen borde 
bibehålla och utveckla badplatser i Köpingsvik, nu kan det upplevas 
som avspärrat för parkering med husvagnar/husbilar. Området borde 
bättre tillgänglighetsanpassas, toaletterna borde vara öppna under en 
längre tid av året och kommunen borde lyfta Köpingsvis historia och 
stranden i större utsträckning. 
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Svar: Kommunen har en egen toalett vid Klinta camping samt en vid 
Köpingbaden, och avtal finns med flera campingar där kommunen 
köper in sig för att hålla den servicen. 
Toalett är en stor fråga och kommunen kommer att satsa både på 
toaletter och bryggor.. 

Banvallen i Köpingsvik 
Utveckla den gamla banvallen i Köpingsvik för att lyfta fram den så 
kallade Badortstiden. Skulle lyfta både Köpingsviks historia och 
badplatsen. 

Svar: Kommunen tackar för kommentaren och kommunalrådet redogör 
för vissa aktiviteter i kommunen framöver som framhåller norra Ölands 
histora.  

Låta väggrenarna blomma 
Önskemål om att kommunen borde låta väggrenarna blomma, och inte 
klippas i samma utsträckning som idag. Förslagställaren ställer sig 
positiv till att kommunen söker LONA-bidrag. 

Motionsområde Borgholm 
Borgholms utegym och skejtpark är bra, men en ”motionscentral” 
önskas, med motionsspår, omklädningsrum och bastu. 

Svar: Arbetet med att anlägga ett el-ljusspår som är 2,4 km långt statar 
i nästa vecka. Området runt Mejerikviken kommer att växa och 
utvecklas. 

Vinterbad 
Stege för vinterbad vid Sinus önskas. 

Svar: Kommunen tar med sig kommentaren.  

Bättre bussförbindelser 
Fler deltagare önskar bättre bussförbindelser. 

Svar: Kommunen ska ta med sig dessa åsikter i framtida dialoger med 
KLT.  

 

Parkeringsavgifter 
Parkeringsavgifterna vid stränderna är ett irritationsmoment. 

Svar: Kommunen behöver ta ut en avgift för hanteringen och skötsel, 
för att inte behöva höja skatten. Intäkter för parkeringen vid sjöstugan 
räcker till exempel inte till tånghanteringen. 
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In och utfart till slottet 
Infarten vid slottet är vacker, men inte optimal. 

Svar: Trafikverket ser över möjligheten att ändra korsningen vid den 
infarten för att öka upp trafiksäkerheten både gällande bilar, buss och 
cyklister. Kommunen gissar på ett åtgärdsförslag inom kort.  

 

Cykelvägar i samband med markarbete 
Tänker kommunen anlägga cykelvägar i samband när VA-grävning? 

Svar: Principiellt beslut finns när man gräver, dock måste kommunen ta 
hänsyn till fattad budget och ifall det är på kommunens mark eller inte.  

 

Tomter för husbyggen 
Det är svårt att hitta mark att bygga hus på. Därför önskas en så kallad 
”tomtkö” där intresserade kan meddela sitt intresse av att köpa en tomt 
för att bygga hus. 

Svar: Fastighetsbyrån är vår upphandlade mäklare har kommunala 
tomter som är till salu. Kommunen har flera planer som är under arbete 
som kommer möjliggöra byggbara tomter. Att införa något i likhet med 
tomtkö kan vara intressant för kommunen, men är inget som just nu 
arbetas med.  

Bowlinghallen 
Vad är statusen på Borgholms bowlinghall. 

Svar: Bowlinghallen är som känt inte öppen, men kommunen ser 
positivt på att ha ett möte mellan kommunen och ideella krafter för att 
lokalerna ska komma i bruk igen.  

Korsa Norra infarten 
Det skulle vara bra med ett övergångställe eller en annan lösning för att 
förenkla/möjliggöra att korsa Norra infarten på cykel eller till fots. 

Svar: Kommunen tar med sig denna kommentar i framtida dialoger med 
Trafikverket.  

Permanent marknad 
Det önskas att det fanns en permanent marknad i Borgholm som hade 
öppen en dag i veckan, där närproducerade och högkvalitativa saker 
skulle kunna säljas. 

Svar: Kommunen tar med sig denna kommentar till Framtid Borgholm.  
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