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Laknäs	  Östanhols	  byalag	  har	  fortfarande	  synpunkter	  på	  översiktsplanen.	  	  
	  
Vi	  tycker	  att	  det	  är	  bra	  att	  hänsyn	  tagits	  till	  jordbruksmark	  och	  att	  ingen	  bebyggelse	  ska	  
förekomma	  på	  jordbruksmark.	  Det	  vi	  ställer	  oss	  lite	  frågande	  till	  är	  placeringen	  av	  
bostadsområden	  intill	  vår	  nuvarande	  bonde.	  Vi	  tror	  att	  det	  blir	  för	  nära	  med	  tanke	  på	  vad	  
det	  innebär	  att	  bo	  intill	  en	  bondgård	  med	  hänseende	  till	  buller	  och	  lukt.	  Risken	  kanske	  är	  
liten	  men	  det	  kan	  uppkomma	  konflikter	  på	  grund	  av	  det	  och	  sådana	  onödiga	  konflikter	  vill	  vi	  
undvika.	  	  
På	  området	  i	  Västra	  Laknäs	  kan	  man	  tänka	  sig	  en	  viss	  förtätning	  men	  det	  får	  inte	  bli	  ett	  
kalhygge	  då	  skogen	  där	  behövs	  som	  en	  buffert	  i	  det	  annars	  öppna	  landskapet.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  det	  stora	  området	  i	  skogen	  i	  Östanhol	  så	  undrar	  vi	  om	  man	  verkligen	  insett	  
konsekvenserna	  av	  att	  tillåta	  byggnation	  där.	  Det	  är	  redan	  i	  dag	  jättestora	  problem	  nedanför	  
på	  grund	  av	  allt	  vatten.	  Det	  rör	  sig	  inte	  bara	  om	  dagvattnet	  utan	  det	  är	  grundvatten	  som	  
trycker	  upp.	  	  Vi	  förstår	  vikten	  av	  att	  få	  till	  områden	  som	  är	  möjliga	  för	  exploatering	  i	  närhet	  
till	  järnvägen	  men	  i	  det	  här	  fallet	  anser	  vi	  att	  det	  kommer	  att	  kosta	  bra	  mycket	  mer	  än	  vad	  
man	  skulle	  få	  ut.	  	  
Har	  man	  tittat	  på	  möjligheten	  att	  bygga	  från	  stationen	  och	  ut	  mot	  riksväg	  70?	  På	  ena	  sida	  
finns	  det	  visst	  fågelområden,	  men	  på	  den	  andra	  sidan	  borde	  det	  inte	  finnas	  några	  hinder.	  	  
Man	  borde	  även	  kunna	  få	  en	  trevlig	  utsikt	  över	  Siljan.	  	  
	  
Det	  viktigaste	  som	  vi	  ser	  det	  är	  att	  man	  inte	  ger	  klartecken	  för	  nya	  bostadsområden	  i	  Laknäs-‐
Östanhol.	  Utan	  att	  man	  bara	  ser	  till	  en	  förtätning	  av	  den	  nuvarande	  by	  bebyggelsen.	  	  Vi	  har	  
exempel	  Svigattu	  som	  inte	  riktigt	  lever	  upp	  till	  bilden	  av	  en	  jordbruks	  by.	  Vi	  tror	  fortfarande	  
att	  det	  är	  viktigt	  för	  hela	  området	  ”Tätort	  Tällberg”	  att	  Laknäs-‐Östanhol	  får	  finnas	  kvar	  som	  
en	  levande	  jordbruks	  by.	  Turister	  och	  andra	  gillar	  det	  öppna	  ”gamla”	  landskapet.	  	  
	  
En	  sak	  vi	  har	  reagerat	  på	  och	  inte	  riktigt	  förstår	  är	  att	  det	  på	  sidan	  105	  under	  Friluftsliv	  och	  
Sportanläggningar	  står	  att	  stora	  delar	  av	  stranden	  vid	  Siljan	  är	  ockuperad	  och	  inte	  tillgänglig	  
för	  allmänheten.	  I	  Laknäs-‐Östanhol	  är	  all	  mark	  närmast	  stranden	  samfälld.	  Det	  finns	  stigar	  
och	  badplatser,	  inget	  som	  hindrar	  allmänheten.	  	  
	  
Vi	  har	  också	  diskuterat	  Seniorboende	  som	  inte	  finns	  i	  området.	  Vårt	  förslag	  är	  att	  kommunen	  
köper	  in	  Gyllene	  Hornet	  (där	  man	  redan	  har	  kommunal	  verksamhet	  i	  form	  av	  skolgymnastik)	  
och	  gör	  om	  det	  till	  ett	  seniorboende.	  Då	  kanske	  det	  blir	  många	  befintliga	  bostäder	  lediga	  så	  
man	  slipper	  bygga	  så	  många	  nya	  hus	  i	  området.	  	  
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