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Samrådsredogörelse
Standardförfarande

Hur samrådet har bedrivits
Byggnadsnämnden i Habo beslutade den 9 november 2017 (BN § 91) att lämna posi-
tivt planbesked och pröva lämpligheten att upprätta en detaljplan för bostadsändamål 
på Kvill 1:3. Samråd kring ny detaljplan genomfördes mellan den 3 februari - 7 mars 
2021. Under samrådet inkom 16 yttranden. Ett digitalt samrådsmöte arrangerades den 
25 februari 2021. Inga personer deltog på mötet. De inkomna yttrandena har samman-
fattats och kommenterats här under. 

Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att det måste framgå om planförslaget helt eller delvis berör 
biotopskyddade områden. Om så är fallet krävs dispens från biotopskyddsbestämmel-
serna om de ska tas bort helt eller delvis. 
Kommentar: Enligt kommunens biolog finns inga biotopskyddade områden inom planområdet. Plan-
handlingarna kompletteras med information kring biotopskydd. 

Lantmäteriet
1) Inlösen av allmänplats. 
Planförslaget innebär att befintliga bostadsfastigheter delvis planläggs som allmän
plats. Det bör förtydligas att kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in
den allmänna platsen utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren.
Detta för att berörda fastighetsägare ska förstå konsekvensen av detaljplanen. 
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats med information kring inlösen av allmän plats-
mark.
 
2) Gemensamhetsanläggning
Utfart från planområdet sker via Kvillvägen som omfattas av en
gemensamhetsanläggning Kvill ga:1. Kvill ga:1 är en äldre
gemensamhetsanläggning bildad genom enskilda väglagen. Inget nämns kring
denna. Är tanken att gemensamhetsanläggningen ska omprövas och de nybildade
fastigheterna anslutas?
Kommentar: Planområdet är tänkt att ansluta till Höjdstigen inte Kvillvägen. Där Höjdstigen 
ansluter till Kvillvägen är Kvillvägen i kommunal ägo. Kommunen anser därför att gemensamhetsan-
läggningen inte behöver omprövas. 

3) Exploateringsavtal aktuellt men något otydlig redovisning
I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas i senare skede. Det
anges också vilka kostnader som ska regleras i avtalet.
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå
exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll
liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett
eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren
har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå,
men bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på
redovisning och därför behöver kompletteras. Eftersom redovisningen inte är så
tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin
lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet
förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL.
Kommentar: Planhandlingarna har kompletterats gällande exploateringsavtal 
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4) Osäker gräns i anslutning till kvartersmark
I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut i direkt anslutning till
gränsen mot Kvill s:1 och det anges även att en markremsa ska regleras till Kvill
1:17 och 1:18. Gränsen mot Kvill s:1 är osäker och det är inte helt klart kring om
det finns en remsa mellan bostadsfastigheterna och Kvill s:1. Lantmäteriet vill här
påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge.
Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en
del av kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan
den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. 
Kommentar: Planområdet har justerats så att planområdesgränsen ligger i samma läge som Kvill 
1:17 och 1:18. I samband med framtagande av detaljplanen har Metria varit ute och kollat grän-
serna och uppdaterat detta i grundkartan. Enligt Metrias inmätningar finns det här en felmarginal 
på 0,1 meter, vilket anses som god kvalité. 

5) Olokaliserade servitut
I fastighetsförteckningen anges det att avtalsservituten ej har lokaliserats.
Lantmäteriet har vid plangranskningen haft tillgång till avtalsservitutet avseende
optokabel med aktnr. D-2019-00557901:1. Detta servitut har inte en oklar
lokalisering, utan det framgår tydligt var utövningsområdet är. Eventuellt gäller det
samma för resterande servitut som angivits som ej lokaliserade.
Ett servitut är rättsligen lokaliserat om det enligt avtalet ska utövas inom ett
specifikt område av den tjänande fastigheten. Finns det inget område bestämt för
utövningen är servitutet olokaliserat. Det kan även vara så att ett servitut som har
varit olokaliserat har blivit faktiskt lokaliserat.
Generellt bör avtalsservitut/nyttjanderätter som påverkas av en planläggning om
möjligt redovisas i grundkartan, och det ska i alla fall framgå av
konsekvensbeskrivningen hur de påverkas.
Kommentar: Fastighetsförteckningen har uppdaterats och servituten finns redovisade på grundkartan. 

6) Hur påverkas befintliga detaljplaner?
En del av planområdet berör en befintlig stadsplan akt 16-HAS-55. Detta framgår
ingenstans i planhandlingarna. Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker
med gällande detaljplaner som berörs av planområdet. Det är viktigt för
allmänheten att det går att förstå konsekvenserna av planläggningen. Detta kan till
exempel beskrivas genom en text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och
vinner laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men
fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.”
Glöm inte att kontrollera så att gällande plan / planer och eventuella
fastighetsindelningsbestämmelser fortfarande går att genomföra efter att den
aktuella planen fått laga kraft
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med upplysningar om intilliggande detaljplan samt 
hur denna påverkas av ett aventuellt genomförande av föreslagen detaljplan. 

Trafikverket
Trafikverket kan godta planförslaget under följande förutsättningar: Avtal tecknas mel-
lan Habo kommun och Trafikverket om gemensam inriktning att kommunalt väghåll-
ningsområde ska upprättas som omfattar kommunalt övertagande av aktuell del av 
Bränningeleden/väg 1819. Vidare ska tänkt bullervall (1,8 meter hög) anläggas utanför 
vägområde för Bränningeleden.
Kommentar: Habo kommun och Trafikverket har redan en dialog kring övertagande av Bränningele-
den/väg 1819. Detta påverkar inte detaljplanearbetet. Bullervallen är planerad utanför vägområdet. 
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Barn- och utbildningsnämnden (BUN)
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till den föreslagna detalj-
planen för del av Kvill 1:3 med flera. 

Fritids- och kulturnämnden
Fritids- och kulturnämnden vill påpeka att det är viktigt med flera platser för spontani-
drott och om möjligt flytta de befintliga fotbollsmålen till lekplatsen på Bergstigen. 
Kommentar: Det finns möjlighet att flytta fotbollsmålen ner till lekplatsen på Bergstigen. Kommunen 
har tagit fram ett Lekmiljöprogram för Habo tätort och lekplatsen på Bergstigen är en av de lekplat-
ser som finns med i programmet som ska utvecklas vidare.  

Miljönämnden
Buller
Det är positivt att en bullervall planeras för planområdet. Det är viktigt att vallen ut-
formas så att den även dämpar buller vid fasaden för bostaden som kallas hus 10. Den 
bullervall som finns med i trafikbullerutredningen viker av mot huset för att dämpa 
buller även på den nordvästra fasaden. Det bör därför säkerställas att det markerade 
området på plankartan ger tillräckligt med utrymme för den utformningen.
Kommentar: Plankartan har uppdaterats så egenskapsgränsen sträcker sig utmed hela planområdet 
västerut. 

Dagvatten
Det bör framgå av plankartan att fördröjning och omhändertagande av dagvatten 
ska ske på varje tomt så långt som möjligt så att det beaktas vid exploatering. Övriga 
VA-ledningar ska kopplas på ifrån det befintliga bostadsområdet, det kan ju också vara 
möjligt för dagvatten om kapaciteten finns.
Kommentar: I planbeskrivningen framgår hur dagvattenhanteringen har tänkt ske. Efter fördröjning 
inom den egna fastigheten finns möjligheter att släppa ut dagvattnet i diket som kommer att gå mel-
lan det norra bostadskvarteret och åkermarken. Plan- och exploateringsenheten anser inte att det är 
nödvändigt att styra detta med planbestämmelser på plankartan. 

Radon
I sammanfattning av miljöpåverkan redovisas marken som normalrisk men det finns 
ingen undersökning bifogad som stöder resonemanget. Planbeskrivningen bör kom-
pletteras med information om de mätningar och undersökningarna som är gjorda för 
radon.
Kommentar: En geoteknisk utredning har gjorts och planbeskrivningen har uppdaterats kring radon 
och markförhållanden. 

Lukt
När marken brukas kommer bostäderna att utsättas för luktstörningar. Vid spridning 
av gödsel inom 100 meter från detaljplan måste hänsyn tas enligt de lokala föreskrif-
terna för människors hälsa. Det ska framgå i planbeskrivningen.
Det är positivt att det finns utrymme för trädridå på plankartan. Eftersom den be-
fintliga trädridån är liten kan det vara lämpligt att utöka med fler träd när området ska 
exploateras så att bostäderna snabbt får en avskärmande ridå.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med information gällande spridning av gödsel. 

PRO- Pensionärernas Riksforbund
Genom sitt perifera läge, cirka 1 kilometer från centrum bedömer PRO att detaljpla-
nen saknar intresse för föreningens medlemmar. En positiv effekt kan vara att rörlig-
heten på den lokala bostadsmarknaden ökar. 
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Vattenfall
Vattenfall har inga anläggningar inom planområdet och har inga synpunkter på plan-
förslaget. 

Jakob Karlsson - Kvill 1:4
På Kvills Gård bedrivs ett aktivt jordbruk med mjölkkor med rekrytering. Gården har 
tillstånd för 100 djurenheter. Det kan under årets alla dagar förekomma lukt och ljud, 
med olika nivåer under vissa perioder. Det planerade projektet får inte innebära några 
hinder för gårdens produktion, och att avvattningen av åkrarna inte skadas. 
Kommentar: Diket som går genom planområdet idag planeras flyttas närmare åkerkanten i norr så 
avvattningen från åkern borde inte påverkas. En trädridå mellan planområdet och åkermarken ska 
fungera som en buffertzon. De lokala föreskrifterna för människors hälsa gäller för området redan 
idag då åkermarken ligger närmare detaljplanerat område än 100 meter. 

Bernt och Carina Andersson, Kvill 1:17 0ch 1:18
Omfattning.
Vi förutsätter att, e2 25%, med max bebyggande om 320 m2, gäller fastigheterna Kvill 
1:17 och 1:18 var för sig. Både i text och på ritningen kan det uppfattas annorlunda. 
Klargörande önskas.
Kommentar: Exploateringsgraden gäller för varje fastighet. Justeringar i plankartan har gjorts för att 
detta ska bli tydligare. 

Teknisk försörjning, V/A.
Kvill 1:18 är EJ inkopplad till avloppsnätet. Däremot så har vi för mer än 30 år sedan 
kopplat in vattnet vid vändplanen, utanför fastighet 1:67. 
Om det blir verklighet av byggplanerna, vill vi dock koppla in vårt avlopp på kom-
munens nät, när det ändå dras så nära vår tomtgräns. Vi får väl pumpa det till lämplig 
ställe i så fall.
Kommentar: Möjligheter för att koppla på kommunens avloppsnät kommer sannolikt att finnas. 

Fastighetsbildning med mera.
Ni vill reglera drygt 1000 m2 (drygt 20 %) av vår mark till kommunal mark, där all-
mänheten har fritt tillträde. Idag har vi en naturlig gräns, i form av en bäckfåra, som 
markerar vad som är vårt och vad som är kommunens/allmänhetens mark.
Detta är inte riktigt sant då vår mark faktiskt går lite längre söderut än bäckfåran, 
utefter hela 1:17 och 1:18. Vi har dock låtit våra grannar disponera marken fram till 
bäckfåran och därmed en del av kommunens mark, som ni säkert observerat. Någon 
har till och med byggt fiskrök och vedskjul på vår mark.
Vi vill nog även i fortsättning förfoga över vår egen mark, norr om nuvarande bäck-
fåra.
Våra argument är:
- vi vill ha en naturlig, synlig gräns, där vår mark börjar och som vi sköter själva och 
dit allmänheten inte har fritt tillträde. Om allmänheten till äventyrs vill röra sig längs 
bäcken, finns det kommunal mark på södra sidan som man kan försöka ta sig igenom
- vi vill inte att kommunen ska ansvara för skötseln av de sista 3 meter innan bäcken, 
med tanke på hur kommunen hittills sköter den andra närliggande kommunala mar-
ken. Sly, nässlor, sniglar med mera sprider sig när det inte hålls efter. 
- bäckfåran är också recipient för vårt renade avloppsvatten( i den mån det överhuvud 
taget kommer ut något). Det vore olyckligt om det skulle behövas ett servitut för de 
sista 3 meterna av detta rör.
Om kommunen vill reglera marken söder om nuvarande bäckfåra, går det bra.
Om kommunen anser att det behövs en bredare ”naturyta” längs bäckfåran, än den 
kommunen förfogar över idag, längs fastigheterna 1:67 - 1:72, är det inget som hin-
drar, för vår del, att bäckfåran flyttas några meter norrut och blir ny gräns.

X

X



Diarienummer BN17/353Detaljplan för del av Kvill 1:3m. fl. 

6 Samrådsredogörelse

Kommentar: Syftet med att utöka naturmarken på bekostnad av mindre bostadsmark 
väster om diket var att det säkerställa att diket ska finnas kvar och att det ska finnas 
utrymme att sköta om diket. Efter att ha diskuterat frågan med fastighetsägarna och 
gata/parkenheten har det framkommit att gränsen kan gå mitt i diket och att det vid 
behöv får parterna komma överens om hur och när detta ska ske. 

Den smala remsa utefter Kvillvägen, markerad med blått, disponeras inte av oss, utom 
på de ställen där våra utfarter korsar denna mark. Denna mark ligger utanför vårt sta-
ket och är väl att betrakta som vägren. Vi sköter givetvis denna mark också, då det är 
vår framsida, och ingen annan tar hand om den, men vi känner inget behov av att äga 
ett dike. Det var först i samband med att vi byggde vårt senaste garage för 3 år sedan, 
som vi blev upplysta om att denna markremsa inte tillhörde ”vägägaren”.  
Som sagt, vi är positiva till det mesta i detaljplanen och kan nog leva med några nya 
grannar i närheten.
Kommentar: Planområdesgränsen justeras så att den går längs fastighetsgränsen för Kvill 1:17 och 
1:18. 

Per-Agne Gustafsson, Mölekullen 1:78
Undrar hur ni tänkte angående information till närboende gällande detaljplan för Kvill 
1:3. Undertecknad fick idag information (muntligen) genom en granne reda på att nya 
bostäder ska byggas i förlängningen av Höjdstigen. Borde inte alla boende på Höjd-
stigen blivit informerade om vad som är på gång vad gäller byggnation? Åtminstone 
så borde information delgivits de som påverkas genom ökad genomfartstrafik. Efter 
informationen från min granne så gick jag in på Habo kommuns hemsida för att se 
vad som är på gång och kunde då konstatera att någon ytterligare utfart mot Kvill-
vägen inte är planerad. Vore det inte önskvärt att fördela trafiken mot Kvillvägen på 
ett sådant så att trafiken begränsas på Höjdstigen. Redan idag förekommer att många 
barn som idag bor utmed Höjdstigen använder denna för diverse aktiviteter och därför 
borde utökad genomfartstrafik undvikas så mycket som möjligt.
Kommentar: Planhandlingar skickades till alla rågrannar, det vill säga till de grannar som gränsar 
direkt till planområdet. Det är alltid en avvägning hur många som får planhandlingarna hemskick-
ade. Den här gången gjordes bedömningen att skicka till de som var rågrannar. Vi kan i eftertid se 
att detta kunna utökats till både sidorna av Höjdstigen. Samrådet kungjordes i Jönköpingsposten, på 
kommunens hemsida och på kommunens sida på Facebook. Där upplystes det även om det digitala 
samrådsmötet för allmänheten. 
Kommunen anser att den trafikökning som detaljplanen kan medföra är av en sådan omfattning att 
den inte medför en betydande olägenhet. 

Mikael Nilsson, Mölekullen 1:75
Vi har invändningar mot en förlängning av Höjdstigen. En stor anledning till varför 
vi flyttade hit var att det var en liten gata med lite trafik, men nära till centrum. Att 
koppla på ytterligare 14 bostäder skulle trafik vid vårt hus mer än dubblas vad vi har 
idag. Vi föredrar att det blir en egen gata från Kvillvägen istället.
Kommentar: Kommunen anser att den trafikökning som detaljplanen kan medföra inte är av en 
sådan omfattning att det kan medföra en betydande olägenhet. 

Ingrid och Karlkarlsson, Per-Agne Gustafsson, Hans Johansson, Margareta och 
Jan Johansson
Skriver detta till er med anledning av byggnationen som är planerad med förlängning 
av Höjdstigen i Habo samhälle. När det kom oss till känna (vissa under vecka 8 och 
andra under vecka 9) att det skulle bli en förlängning av Höjdstigen och då med sju 
parhus började vi diskutera detta vi grannar emellan. 
De som bor på norra sidan av gatan hade fått information och var inbjudna till ett in-

X

X

X
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formationsmöte med anledning av kommande byggnation. Vi som bor på södra sidan 
av gatan fick inte ta del av denna information om vad som planeras förutom familjen 
på Höjdstigen 17.
Har tidigare sett ett förslag på eventuell byggnation väster om Höjdstigen men då med 
ett helt annat utförande än vad som nu framlagts. 
Det vi förundras över är att informationen från er sida är godtycklig lämnad då ni 
verkar tro att detta bara påverkar vissa boende på Höjdstigen. 
Vad gäller kommande byggtrafik, med allt vad detta innebär och även parkering av 
byggnadsarbetarnas fordon, är vi kritiska till att Höjdstigen överhuvudtaget ska använ-
das med tanke på alla mindre barn som bor på berörd gatsträcka samt att slitaget på 
gatan kommer ju för er del att bli enormt i förhållande till normalt. 

Förslag/önskemål från oss är att en provisorisk väg dras från Kvillvägen direkt till 
byggarbetsplatsen. Marken det berör borde utan svårighet gå att återställa eller varför 
inte bygga om till cykelväg mellan Kvillvägen och Höjdstigen när byggnationen är klar. 

Då kraftledningen söder om Höjdstigen skall bort hoppas vi att ni låter det växa upp 
där ledningsgatan nu är uthuggen vilket skulle hjälpa oss att förhoppningsvis få något 
lägre trafikbuller från Mullsjö. Ledningsgatan är idag mycket väl tilltagen vilket vi på-
pekade för många år sedan. Kommunen höll med om detta men vad hjälper det då de 
stora träden redan var borta. 
Kommentar: Planhandlingar skickades till alla rågrannar, det vill säga till de grannar som gränsar 
direkt till planområdet. Det är alltid en avvägning hur många som får planhandlingarna hemskick-
ade. Den här gången gjordes bedömningen att skicka till de som var rågrannar. Vi kan i eftertid se 
att detta kunna utökats till både sidorna av Höjdstigen. Samrådet kungjordes i Jönköpingsposten 
3 februari 2021, på kommunens hemsida och på kommunens sida på Facebook. Där upplystes det 
även om det digitala samrådsmötet för allmänheten. 
Under byggtiden kan det sannolikt bli så att en provisorisk byggväg läggs längs åkerkanten för att 
undvika tung anläggningstrafik på Höjdstigen. 
Plan- och exploateringsenheten ser inga hinder att låta vegetationen få växa upp i ledningsgatan när 
kraftledningarna flyttas. 

Emilie och Jonas Tärnhager, Nina och David Froste, Emma och Mikael Nilsson, 
Tomas och Lotta Rogö, Pricilla Garcia, Jonathan Bade, Johan Karlström, Malin 
Nyström, Anna och Mathias Morency, Fredrik och Camilla Karlsson, Jonas och 
Camilla Dahl, Hans och Marie Johansson
Detaljplan
Lekytor påverkas negativt på grund av borttagning av ängen.
Dels plockas ängen, sen hänvisas det ner till lekparken på Bergstigen, som är kraftigt 
undermålig. Det är en lekplats för åldrarna 0-5 år, saknar lampor samt egentligen allt 
annat också. Ytan finns för förbättring.
Lösningsförslag:
Förbättring av befintlig lekplats, Bergstigen
Fixa lamporna
Pulkabacke
Hockeyrink
Is på vintrarna
Bandy på somrarna
Tillbaka med sandlådan
Fler lekanordningar, främst för äldre barn
Flytta ner och restaurera fotbollsmålen som finns på ängen
Frigöra mer ytor på ängen.
De två huskropparna på norra sidan borde kunna gå att puttas ner mot vändplanen 
(den nya) för att på så sätt slå ihop de två naturmarksområdena och skapa en större 
yta.

X
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Behövs verkligen så stor vändplan? I andra kommuner görs endast så stora vändplaner 
när det finns en tanke på att fortsätta vägen, vilket det inte gör här.
Kommentar: Kommunen har tagit fram ett Lekmiljöprogram för Habo tätort och lekplatsen på 
Bergstigen är en av de lekplatser som finns med i programmet som ska utvecklas vidare. 
Vändplanens storlek är krav från som ställs från June Miljö och avfall, detta för att undvika back-
ande fordon. 

Ökad trafik längs med Höjdstigen.
Planen verkar vara att bygga 7 stycken nya flerfamiljshus. Detta innebär 14 familjer 
och 28 bilar som varje dag ska åka på gatan. En gata som används mycket för lek av de 
cirka 25 barnen som bor på halva Höjdstigen. Detta är ett otroligt stort orosmoln för 
oss föräldrar.
Lösningsförslag:
Det måste gå att trafiken till det nya området går via Mullsjövägen samt att det endast 
blir en cykelvägen mellan områdena, för att det inte ska bli någon genomfartsled.
Kommentar: Gatan är en naturlig förlängning av Höjdstigen och kommunen anser att den trafik-
ökning som detaljplanen kan medföra inte är av en sådan omfattning K att det kan medföra en 
betydande olägenhet. 

Oroligheter under byggskedet med byggtrafiken.
Om/när bygget väl drar igång så innebär detta en byggtid på ca 1-1,5 år. Då jag job-
bar i byggbranschen så vet jag hur mycket trafik det är från och till ett bygge. På ett 
standardprojekt kan det jobba mellan 30-50 personer samtidigt. Detta innebär 30-50 
personbilar som åker till/från bygget samtidigt. Totalt ohållbart för en gata med så 
många barn på. Då har vi inte räknat med alla tyngre transporter; lastbilar, hjullastare, 
tyngre materialtransporter med mera. Räkna med kontinuerligt tunga transporter 
under byggskedet. 
Andra aspekter är att all byggtrafik kommer köra sönder gatan (Höjdstigen).
Det är av yttersta vikt att ni som kommun ställer krav på exploatören gällande bygg-
trafiken för eventuella byggnationer. Vi kommer under inga omständigheter gå med 
på att trafiken leds via Höjdstigen under denna tid då möjligheterna att leda om den 
provisoriskt finns. Vi anser att det inte finns någon möjlighet för byggaren att elimine-
ra risken att några barn kommer till skada under byggtiden. De flesta barn på Höjdsti-
gen är under 8 år och har inte den förmågan att inse konsekvenserna av vad detta kan 
medföra, det vill säga mer trafik större risk för olyckor.
Lösningsförslag:
I och med att Kvill 1:3 går mellan Kvillvägen och Mullsjövägen finns det inga problem 
för exploatören att anlägga en provisorisk väg från någon av de större vägarna för 
byggtrafiken, som inte går via Höjdstigen.
Kommentar: Under byggtiden kan det sannolikt bli så att en provisorisk byggväg läggs längs åker-
kanten för att undvika tung anläggningstrafik på Höjdstigen. 

Charlotte och Tomas Rogö, Mölekullen 1:76
Vad vi förstått så är tanken att det ska byggas på Kvill 1:3.
Vi bor på Höjdstigen 27 (Mölekullen 1:76) och har inte fått någon information om 
detta!! Vad vi har hört av våra grannar så har ni skickat ut information till oss berörda, 
men vi har inte fått någon information om detta! Tycker det är fruktansvärt tråkigt och 
undrar förstås VARFÖR? Var det bara till några? Å då varför inte till just oss?
Som ni förstår är vi inte så glada över beslutet att bygga och göra Höjdstigen till ge-
nomfartsväg, med tanke på att vi har många barn som leker på gatan.  Vi flyttade till 
Höjdstigen för att det var en lugn gata med vändplan. Känns lite tråkigt att inte ha fått 
vara med o säga vad man tycker. 
Vill gärna ha återkoppling!

X



Diarienummer BN17/353Detaljplan för del av Kvill 1:3m. fl. 

9 Samrådsredogörelse

Kommentar: Planhandlingar skickades till alla rågrannar, det vill säga till de grannar som gränsar 
direkt till planområdet. Det är alltid en avvägning hur många som får planhandlingarna hemskick-
ade. Den här gången gjordes bedömningen att skicka till de som var rågrannar. Vi kan i eftertid se 
att detta kunna utökats till både sidorna av Höjdstigen. Samrådet kungjordes i Jönköpingsposten 
3 februari 2021, på kommunens hemsida och på kommunens sida på Facebook. Där upplystes det 
även om det digitala samrådsmötet för allmänheten. 

Frida Severinsson, Mölekullen 1:67
Jag bor på Höjdstigen 15 och skriver med anledning av den nya detaljplan som ligger 
ute för samråd. I detaljplanen visas en förlängning på Höjdstigen och i det stora hela 
tycker jag att det ser väldigt bra ut! Vi i närområdet blev väldigt oroliga när vår ”fot-
bollsplan” skulle bebyggas men då kommunen ämnar satsa på lekplatsen vi Bergstigen 
blir det bra ändå tror jag! Det är viktigt med barnperspektivet! Vi hoppas gemensamt 
på en lekplats för alla åldrar. Rink som kan fungera för bollsport på sommaren och 
skridskor på vintern, kanske en pulkabacke? 
Kommentar: Lekparken på Bergstigen finns med i kommunens Lekmiljöprogram och 
där föreslås att lekparken ska utvecklas. 
Något som ändå oroar mig med den nya planen är att det verkar som att Höjdstigen 
och förlängningen till det nya området i nuläget ska fungera som cykelväg för att ta sig 
till lekplatsen. Det känns inte som ett säkert alternativ för våra barn då det är många 
utfarter på vägen dit. Jag önskar att ni tänker på möjligheten att förlänga cykelvägen 
som redan i dagsläget går utmed Mullsjövägen och som ansluter till lekplatsen från 
andra hållet. Om den fortsätter utmed Mullsjövägen till det nya området finns flera 
möjligheter att göra anslutande vägar till cykelvägen från Höjdstigen, bland annat mitt 
emot infarten till Höjdstigen, vid vändplanen där det är meningen att det nya området 
ska ta vid och kanske även i slutet av det nya området. Det är och kommer fortsatt 
vara mycket barn i området.
Kommentar: Frågan har skickats vidare till gata/parkenheten. En förlängning av 
gång- och cykelvägen finns illustrerad på detaljplan 16-HAS-55 men det är ovisst om 
markförhållandena gör det genomförbart. 
Jag har också ett andra, lite mindre viktigt förslag. Då jag förstår att det kommer 
behöva forslas bort en hel del jord under byggarbetet undrar jag om möjligheten att 
göra en artificiell kulle i slutet av det nya området som både skulle kunna fungera som 
ljudskydd för de boende men också som lekplats för våra barn, sommar men även 
vintertid, då som pulkabacke. 
Kommentar: Det kommer att anläggas en bullervall mot väg 1819 och en del av massorna från 
exploateringen kommer sannollikt att användas till detta. Vad gäller pulkabacke är det inte lämpligt 
att använda bullervallen till detta då risken finns att barnen kan åka ner mot väg 1819. Eventuellt 
kan det finnas utrymme för en pulkabacke åt sydväst, detta är dock inget som regleras i detaljplanen. 

Habo 2021-05-05
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