Minnesanteckningar från det digitala dialogmötet 9 mars 2021 - Granskningsförslaget
Bolmens östra strand. Viktigt att inkludera Bolmsö här också. Vill också lyfta att planen för detta bör
prioriteras, detta projekt trors vara en bra del i att nå visionsmålen.
Svar: Resursfråga – Finns stegvis planering för det.
Område 15 Ljungby och grönområdet intill. Hur hanteras markägarna i detta?
Svar: Vi måste vara överens med markägare – bostadsbebyggelse. Grönområde lite annorlunda, här kan
vi ”kräva” mer.
Elledning går genom område 14 och 15. Hur anpassar vi det?
Svar: Gräva ned ledningen, detta är en diskussion som behöver föras. Kostnaden är en fråga. Något som
behöver tas med i framtida planering.
Frågor som borde ske mer på kort sikt – gällande Lidhult.
Säker skolväg – väster om byn. Vissa frågor som vi ser som bör tas fort. Bör de ligga utanför
översiktsplanen.
Svar: Översiktsplanen sätter inte stopp för att åtgärder ska ske tidigt. Det visas på vad som behövs vid
viss utveckling av samhället.
LIS-område inringat vid Odensjö.
Svar: Det är ett gällande LIS-område.
Elledningar i mark, känns inte realistisk att tanke att gräva ner den. Dyrt och svårt. – Kommentar.
Norr om kyrkan i Lidhult. Klassas som naturreservat. Här planeras idag för elljusspår och
aktivitetsområde. Hur går det i hand med översiktsplanen?
Svar: Helt i linje med de planerna.
Plocka bort det som idag är planerat för hus. Bra förslag.
Bra arbete med översiktsplanen.
Genomfartsleden genom centrum i Lagan, flytta den till industriområdet. Vart ligger planen?
Svar: Inte med i det här förslaget. Kostsamt via vattenskyddsområden. Går att lösa den tunga trafiken
dock, men vattenskyddsområden är i riskzonen. Tung trafik är ett problem idag, något som vi behöver ta
med oss.
Saknar ordet Bolmsö, kring Bolmens östra strand. Ingen prioritering i den fördjupade planen.
Önskar detaljplan i ett specifikt område i Tannåker. För en ny skola 2025. Stort drag i område,
kommunen får stöttning och hjälp från föreningen. Bolmsö ökar i befolkning.
Höghastighetsbanan – hur fastslagen är den?
Svar: Området utpekat på kartan är idag 3 mil brett. Trafikverket säger dessvärre inget om sträckan idag
och det är svårt att svara på om, och hur det blir.

