Protokoll
Fört vid möte mellan företrädare för Mönsterås kommun och grannar till
nybyggnation på Gissemåla 1:19 och del av Ingemåla 5:2 m.fl. Timmernabben
Mönsterås kommun.
Tid:
2013-03-08 kl. 09.00
Plats:
Kärleksstigen, Timmernabben
Närvarande: Från kommunen: Anders Andersson, Henrik Andersson och Christer
Holmgren.
Från Skarpå Konsult i Hossmo AB: Mats Åberg
Från Grannarna: Anders Holm, Marianne Kuhlau, Folke Lindgren, Leif Moberg och Tom
Danell.
Observatör och protokollförare: Sven Johansson Timmernabbens Samhällsförening.
Mötet öppnades av dess initiativtagare Anders Holm. Syftet med mötet var att grannarna
önskade få mera information om den pågående projekteringen av området och de ändringar
som gjorts under projektets gång.
Generellt kritiserades kommunen för tillvägagångsättet angående projekteringen av det nya
området. Borde inte kommunen startat projektet vid Aborrevägen och projekterat de nya
tomterna där och därefter bygga vidare in mot Danska Varsvsområdet och på så sätt succesivt
få det nya vägnätet med sig? Kommunen svarade att man försöker möta potentiella
tomtköpares önskan om sjö nära tomter.
Frågor från grannarna ställdes angående den damm som byggts i området för att ta emot
dagvatten. Dammen har inte funnits med vid projektets start. Grannarna ifrågasatte behovet av
ett dagvattennät och ansåg, om så var fallet, så borde avrinningen lösas genom en
konvertering till ett täckt infiltrationsområde.
Grannarna ifrågasatte den nuvarande lösningen med dammar av flera olika skäl:
 Var har kommunen tänkt sig leda ut vatten i recipienten då avrinningen från
nuvarande bäckar och diken inte kan ta emot dessa vattenmängder då de är igenvuxna
eller igenslammade?
 Har kommunen diskuterat och begärt tillstånd (vattendom) från berörda markägare
vars marker gränsar till området?
 Dessutom ansåg grannarna att dammen är en farlig plats för lekande barn och bör
inhägnas.
 Dammen kommer också medföra olägenhet genom en ökning av antalet mygg i
området.
Kommunen lovade att än en gång titta igenom nuvarande lösning och återkomma.

Grannarna tog också upp frågan om hur kommunen tänkte lösa vägnätet då en
överenskommelse inte hade gått att nå med en markägare. Kommunen svarade att ärendet
lämnats till länsstyrelsen för expropriation och att tillträde till marken kommer att ske 201303-26. Byggandet av den nya vägen kommer att igångsättas senast 2013-04-15. Jordmassor
från området kommer att transporteras ut via den nya vägen och inte genom Danska vägen.
Fråga ställdes också angående intresset för att bygga på de nya tomterna samt om kommunen
hade någon officiell tomtkö. Kommunen svarade att man inte hade någon officiell tomtkö
utan inkommande intresseanmälningar fanns noterade. Tomterna kommer med största
sannolikhet att säljas via fastighetsmäklare. Området skall vara klart till försäljning 2013-0626 med reservation för en eller två veckors försening. Områdets vägar skall då vara
asfalterade.
Fråga ställdes också från grannarna om områdets gator och vägar namngivits. Kommunen
ville gärna ha förslag och fick två namnförslag: Kärleksstigen, gammalt namn på
förlängningen av Danska Vägen väster om Övre vägen, och Mimmi Svenssons väg.

Vid protokollet

Sven Johansson.

