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Introduktion 
Mötet inleds med att kommunchefen hälsar alla välkomna och att 
kommunens representanter presenterar sig. Kommunchefen berättar att 
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. 

Presentation översiktplan 2040 
Samhällsplanerarna presenterar Borgholms kommuns Översiktsplan 
2040 som är under arbete. Det är det mest övergripande 
planeringsdokumentet som en kommun har. På Borgholms kommuns 
hemsida finns mer information om den nya översiktplanen samt 
möjligheter att tycka till om den.  
 
Översiktsplanen 2040 innefattar hela kommunen och är en långsiktig 
viljeriktning för hur kommunen ska utvecklas samt är vägledande för 
framtida detaljplaner och bygglov. Exempel på saker som 
översiktplanen kommer innefatta är hur mark- och vattenanvändningen 
kommer se ut i framtiden, vilka specifika värden som finns i kommunen 
som behöver tas tillvara på, vilka områden som är mer eller mindre 
lämpliga för utveckling och bebyggelse och vilka grönområden som ska 
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bevaras med mera. Denna översiktplan utvecklas i en process med 
flera steg och är just nu i inledningsfasen, det kommer finnas fler 
tillfällen att yttra sig angående denna längre fram i vår. 

Frågor, synpunkter, önskemål, förslag från deltagarna: 

Nya Åkerboskolan 
1 % regeln, vad är kommunens plan för konstinredningen i den nya 
skolan. 
 
Svar: Kommunen har anslutit sig till den så kallade 1 %-regeln, men 
besluten om konstutsmyckningen har inte fattats i dagsläget. En del av 
kosten från den gamla skolan finns kvar och kommunen gör 
kontinuerligt konstinköp för våra. 

Vatten och avlopp 
Boende som byggt i Ålhyttan/Ålkistan fick information om att det planeras 
avlopp till området. Boende som har enskilda avlopp och egna brunnar har 
svårt att avgöra ifall de är värt att göra vissa investeringar i sina fastigheter. 
När är det klart? 

Svar: Kommunen har i dagsläget inte beslutat om att utse området till 
verksamhetsområde. När kommunen gjort det har man sagt att det ska 
gynna vattenkvalitén och sammanhållande bebyggelse.  

Vatten och avlopp Hagsko/Byxelkrok 
Finns det planer för att ansluta fler i Hagsko? 
 
Svar: Det kommer finnas möjlighet för fler att ansluta sig i och mellan 
Byxelkrok och Böda när man bygger ihop vatten- och avloppsnätet 
mellan orterna med omnejd. Exakt när och vilka som berörs kan inte 
säga på dagens möte. 

Reningsverket i Byxelkrok 
Reningsverket är gammalt. Ska det inte byggas om/ut? Varför har man inte 
kopplat samman VA-ledningen mellan Böda-Byxelkrok?  

Svar: Att bygga ut reningsverket är inte planen, delvis för att det inte finns 
tillräckligt många boende i Byxelkrok-området, utan det planeras att koppla 
samman VA-nätet i Böda och Byxelkrok för att det finns större kapacitet i 
Böda och det kommer användas som spillvatten. Men Reningsverket ska 
finnas kvar. Att detta inte gjorts tidigare beror främst på 
investeringsbudgetens storlek. 

Vattenanvändningen - deltidsboende 
Vad gör kommunen för att minska vattenförbrukningen hos deltidsboende i 
kommunen? 

Svar: Det finns en ambition att installera vattenmätare i alla hus, men det är 
en ambition som det kommer ta tid att uppfylla. Det beror dels på att 
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deltidsboenden inte värmer sina fastigheter under vinterhalvåret, vilket 
försvårar för installationen. 

Vattentillgång 
Hur ska vattnet räcka och hur är tankarna på kvalitéten på vattnet i 
kommunen? Deltagare kommer med följande tips på hur man kan spara 
vatten: Det finns många sätt att spara vatten för exempelvis bevattning. 
Detta skulle kommunen kunna implementera på sina fastigheter. 

Svar: Kommunen har en god kapacitet, på vintern går kommunen på cirka 
30 % kapacitet och på sommaren leverars så mycket det går. För kvaliteten 
just i Sandvik finns det skäl att byta ut flitrena som filtrerar salt. Det 
kommunala vattnet är ett fullt gått vatten. Det finns dock vissa höga 
nitratvärden i vissa kanaler, något som kommunen och BEAB kommer 
behöva arbeta för att lösa. 

Trafiken vid Byrums raukar 
Vid Byrums raukar finns det ett problem med parkeringen. Det finns ju 
parkeringar längre söder, men det finns inte skyltar. Kan man göra 
naturparkeringar som vid kapellet på Hornholmen. 

Svar: Kommunen är medveten om detta och har försökt skapa lösningar, 
men parterna har inte lyckats skapa en lösning. Länsstyrelsen och 
damfälligheten har kommunen dialog med för att få besökarna till andra 
parkeringar. 

Hamnplanen i Byxelkrok 
Det är slöseri att ha parkering på hamnplanen. Kan man inte hitta ett 
allternativ så att det kan bli ett rekreationsområde och ett komplement till 
handelsområdet som finns i samband med sjöbodarna.  

Svar: I dagsläget finns det ett arbete med en ny detaljplan för hamnen i 
Byxelkrok. I Dagsläget finns det inte mycket annat att göra med marken än 
att ha det som en parkering. Kommunen tar med sig detta och information 
kommer publiceras på hemsidan när sånt finns. 

”Personer cyklar längst 136:an” 
Kommunen måste annonsera sina cykelvägar bättre. 

Svar: Kommunen håller med. När det kommer till utbyggnad har kommunen 
tagit fram en strategi för att hitta möjligheter till cykelvägutbyggnad i 
samband med utbyggnad av vatten-, avlopp och elnätsutbyggnad. 
Kommunen har identifierat vissa delar av 136:an som kan vara särskilt 
riskabla för cyklister där man söker lösningar på finansiering för att säkra 
upp dessa. 

Apotek – saknas på norra Öland 
Det är ett problem att det inte finns apotek på norra Öland. 
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Svar: Kommunen håller med och har drabbat även kommunens 
verksamheter. Det finns möjlighet att beställa medicin från det statliga 
apoteket, även om det tar lite tid för dem att leverera medicinen. 

Svårt att boka tid på vårdcentralen på 1177 
Kan kommunen ta med sig i sina diskussioner med regionen att det bör bli 
enklare att boka tid för vård, omsorg och så vidare, via 1177? 

Svar: Kommunen håller med och har drabbat även kommunens 
verksamheter. Det finns möjlighet att beställa medicin från det statliga 
apoteket, även om det tar lite tid för dem att leverera medicinen.


	Introduktion
	Presentation översiktplan 2040
	Frågor, synpunkter, önskemål, förslag från deltagarna:
	Nya Åkerboskolan
	Vatten och avlopp
	Vatten och avlopp Hagsko/Byxelkrok
	Reningsverket i Byxelkrok
	Vattenanvändningen - deltidsboende
	Vattentillgång
	Trafiken vid Byrums raukar
	Hamnplanen i Byxelkrok
	”Personer cyklar längst 136:an”
	Apotek – saknas på norra Öland
	Svårt att boka tid på vårdcentralen på 1177

