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Dialogmöte om området söder om Ensjön 2011-
06-09 

Allmänt om mötet 
På mötet, som hölls i Västra Husby, deltog cirka 100 personer (allmänhet, 
boende och fastighetsägare inom programområdet). 12 av de närvande var 
tjänstemän från de två kommunerna. Även två politiker var närvarande. 

Mötet inleddes med att redovisa syftet som var att i ett tidigt skede ge 
allmänheten möjlighet att framföra synpunkter och önskemål om hur 
området skulle kunna utvecklas samt informera om vad som gäller idag, till 
exempel angående avlopps- och bygglovsfrågor. Olika förutsättningar i 
området redovisades, exempelvis var det är planlagt sedan tidigare, var 
fornlämningar och ett reservat för en framtida gasledning finns.  

Bakgrund och syftet till programarbetet presenterades vilket är att förbättra 
vattenkvaliteten i Ensjön samt undersöka möjligheten till 
bebyggelseutveckling. Ensjön är övergödd och klassificerad som en sjö med 
dålig vattenstatus enligt Vattenmyndigheten. I enlighet med 
miljökvalitetsnormerna för vatten måste åtgärder vidtas så att god 
vattenstatus uppnås till 2021.  

Planprocessen gicks igenom. Samråd av programmet planeras till i vinter 
(2011/2012) och ett godkännande av programmet i respektive kommuns 
politiska församlingar beräknas till omkring sommaren 2012. Därefter kan 
arbetet med detaljplanerna börja. 

Några av de frågeområden som kommer att studeras i programarbetet är 
Kommunal vatten och avloppsutbyggnad, Våtmarker, Hästnära boende, 
Offentlig och kommersiell service, Bredbandsutbyggnad, Kollektivtrafik, 
Gång- och cykelvägar, Friluftsliv samt Jord- och skogsbruk.  

En gruppövning genomfördes. Se resultatet från övningen nedan. 

Mötet avslutades med information om hur man kan följa programarbetet, 
vilket bland annat kan ske genom att delta i Arbetsgruppen för Ensjön, 
(www.ensjon.se).  

 

 

http://www.ensjon.se/�
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Redovisning av gruppövning 
Under dialogmötet hölls en workshop eller gruppövning där 
mötesdeltagarna fick lista synpunkter och önskemål på utvecklingen i 
området söder om Ensjön. Varje mötesdeltagare fick sedan fyra markörer att 
sätta bredvid de punkter som de tyckte var viktigast. Antal markörer per 
rubrik visas inom parentes. Sammanlagt fördelades 230 markörer. Några 
punkter kommer från samtal med mötesdeltagarna, och var inte med i den 
gemensamma utvärderingen.  

 

Vatten och avlopp (VA) 

Kommunalt VA (23) 

Bygg avlopp omgående! (13) 

Kompensation för nyanlagda borrade brunnar och avlopp om kommunalt 
VA dras in i Hårstorp (10) 

 

Kommunikation (busstrafik, vägar, gång- och cykelvägar)  

Förbättra vägarna i Norrköpings del av området 

Inför hastighetsbegränsning 30 km/h i Öbonäs 

Cykelbana genom Öbonäs (8) 

Inför hastighetsbegränsning 50 km/h på sträckan Öbonäs – Jonstorp (15) 

Trafiksäkerheten vid Jonstorps busshållplats, där hastigheten är 70 km/h och 
högerregeln gäller, borde ses över!  

Tidtabell vid hållplats Vänersborg, samt 70 km/h, bör ses över 

Gång och cykelväg (och) belysning i hela området (2) 

Bussarna bör även gå på helgerna i hela området (2) 

Tätare bussturer, sista bussen ca. kl 00.00 

Bra buss och cykelmöjligheter i Markgärdet och Evalund (7) 

Förläng bussturen (linje 458) till Evalund (2) 
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Tätare bussturer till Evalund (85 hushåll), även helgtrafik (4) 

Belysning för trygghet vid busshållplatsen i Evalund (3) 

Mer belysning (2) 

Det är höga bullernivåer från Gamla Övägen (grov asfalt?) 

Gång- och cykelväg längs Gamla Övägen börjar byggas 2012 (information) 

Kommunen bör växla in samfällda vägar i hela området (4) 

 

Bredband 

Bredband/fiber i hela området (5) 

Bra tele- och datakommunikationer (12) 

 

Samhällsservice 

Barnomsorg inom rimligt avstånd från Hagsätter (3) 

Bättre samarbete mellan kommunerna (barnomsorg, VA, bredband) (7) 

Ska de boende i Hagsätter ha sina barn i förskolan i Snöveltorp eller i 
Norrköping? Västra Husby ligger åt fel håll om man arbetar i Norrköping.  

 

Landskap, ekologi och markanvändning 

Bevara den öppna landskapskaraktären med djur och natur (19) 

Begränsa antal nya ”hästgårdar” (3) 

Lort från hästar stör (längs de vägar som används som ridvägar) 

Viktigt anlägga våtmarker (15) 

Utreda konsekvenser för ekologiska system (3) 

Om möjligt bevara ”gammal” fritidshusmiljö (13) 

Bevara hästhagar i Evalund (4) 

På Bankmarken finns en gångstig som man märkt ut på kartan 
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Naturinventera Bankmarken där ny bebyggelse ska uppföras. Duvhök och 
vråk har skådats på höjdpartiet, samt 60-70 andra fågelarter. 

 

Bebyggelseutveckling 

Bevara sommarboende och jordbruk för att främja hästnära boende, 
Markgärdet (Tingstad 6:9) (18) 

Motverka förtätning vid Ensjöns södra sida, eftersom det medför minskad 
tillgänglighet till Ensjön (19) 

Vill inte att området bebyggs ner mot Ensjön, det ska lämnas utrymme för 
bad- och rekreationsområde 

Bankmarken är ett naturskönt område som ej får exploateras! (12) 

Större byggrätter i Evalund, möjlighet att inreda vind önskas (2) 

Byggrätten i Evalund är bra idag, utöka inte 

Ägaren till Borg 21:20 vill ha en detaljplan för ett 30-tal villatomter väster 
om Gamla Övägen, nära Hårstorp. Vill att området är med i 
planprogrammet för bedömning om det är lämpligt med bostadsbebyggelse.  

 

 

 

Mötesanteckningar sammanställda av 

Magnus Gullstrand 

Anna Starck 
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