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Inledning
Under våren 2014 sammanställdes ett programförslag, 2014-06-26,för hur området
kring Herrgårdsdammen ska utvecklas och användas i framtiden.
Ett samråd genomfördes sommaren 2014. Alla fick efter inbjudan i Torsbybladet
möjlighet att skicka in förslag och synpunkter på hur området runt Herrgårdsdammen
ska användas. Allmänhet och företagare har visat stort intresse för programarbetet och
många synpunkter har inkommit. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-01
tillsattes en arbetsgrupp med politiker och tjänstemän att arbeta vidare med projektet.
Herrgårdsområdet är viktigt för många i Torsby och redan innan arbetet med
programmet påbörjades har många förslag lagts fram i olika sammanhang. Dessa
redovisas inte i den här sammanställningen men kommer även de utgöra underlag när
avvägningar ska göras.
Ett program visar hur man mer övergripande ska använda mark och programmet kan
användas som utgångspunkt i kommande detaljplanering. Det kan bli aktuellt med
flera olika detaljplaner i framtiden.
I det här dokumentet sammanställs alla skriftliga synpunkter som kom in under
samrådstiden. Samrådredogörelsen kommer att vara ett viktigt dokument som
underlag för den arbetsgrupp som ska arbeta vidare med utvecklingen av
Herrgårdsområdet.
Det programförslag som legat till grund för samrådet har nu bearbetats enligt den här
samrådsredogörelsen.
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Länsstyrelsen Värmlands län
Rubricerat detaljplaneprogram, upprättat den 26 juni
2014, har översänts till Länsstyrelsen for samråd.
Programmet har behandlats i samråd med företrädare
for Lantmäterimyndigheten, Trafikverket och berörda
enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 28
augusti 2014.

---

---

Länsstyrelsens roll
I programskedet avser Länsstyrelsen att:
tillhandahålla eventuellt nytt
planeringsunderlag
påtala om det behövs ytterligare utredningar
samt förtydliga vad sådana utredningar bör
innehålla
upplysa om planen medför krav på tillstånd
enligt annan lagstiftning
granska behovsbedömningen och ge råd kring
huruvida planen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan
ge kommunen en samlad bedömning om
planens genomförbarhet och peka på vilka
frågor som särskilt bör belysas i det fortsatta
detaljplanearbetet.

Behov av ytterligare utredningar
I programhandlingen pekas på behov av utredningar
gällande natur- och kulturvärden, dagvattenhantering,
översvämningsrisk, geoteknik, markföroreningar,
trafiksituationen och eventuella bullerstörningar.
Länsstyrelsen instämmer i att dessa frågor behöver
belysas ytterligare i planprocessen.

De utredningar som
bedöms erforderliga
kommer att genomföras i
samband med de
detaljplanearbeten som
kommer att följa
programmet.

5

Kulturmiljö och arkeologi
Planprogrammet redogör för de kulturhistoriska värden
som befintlig bebyggelse och miljö innefattar, där det
också konstateras att byggnaderna inom området inte
omfattas av skydds- eller varsamhetsbestämmelse. I
samband med fortsatt planarbete efterfrågar
Länsstyrelsen ett närmare resonemang kring hur
kulturmiljöns värden beaktas i framtida exploatering.

De kommande
detaljplanerna kommer att
innefatta utredningar och
bedömningar om den
befintliga bebyggelsens
värden liksom de
lämningar av tidigare
bebyggelse som finns mer
eller mindre synliga.

Länsstyrelsen vill vidare uppmärksamma kommunen
om att den milstolpe, RAÄ , som är belägen i området
Björkängen är fornlämning.

Kommunen känner väl till
denna och i detaljplanering kommer
länsstyrelsens anvisningar
att följas. Anges i
programhandling.

Länsstyrelsen bedömer att ett fornlamningsområde med
en radie om 10 m runt milstolpens fundament i detta fall
är tillräckligt för att skydda lämningen och ge den ett
tillräckligt utrymme för ett långsiktigt bevarande. Såväl
milstolpen som fornlämningsområdet är skyddade
enligt 2 kap Kulturmiljölagen (KML) och Länsstyrelsens
tillstånd krävs för förändringar inom hela
fornlämningsområdet.
Vidare har ett antal fornfynd påträffats längs Röjdan
inom och i närheten till planområdet. Dessa indikerar att
det sannolikt kan finnas stenåldersboplatser i området
och Länsstyrelsen bedömer därför att en arkeologisk
utredning ska utföras för att undersöka om hittills
okända fornlamningar berörs.

I samband med
detaljplanering kommer
arkeologiska utredningar
att genomföras. Anges i
programhandling.

Utredningen initieras av Länsstyrelsen och bör utföras
som ett led i framtagandet av detaljplanen då denna ger
kommunen en möjlighet att anpassa planen så att inga
fornlämningar påverkas. Kommunen ansvarar enligt 2
kap KML för kostnaden för den arkeologiska
utredningen.

Trafik och buller
Området Björkängen ligger i anslutning till E45 och ny
bostadsbebyggelse riskerar att utsättas för höga
bullernivåer. I samband med fortsatt planarbete bör en
bullerutredning göras, för att säkerställa att området
inte exploateras på ett sätt som gör att det blir utsatt för
vägtrafikbuller som överskrider gällande riktvärden.

Kommunen gör
regelmässigt trafik- och
bullerutredningar vi
detaljplanering och alltid
vid planering för boende.
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Trafikverket gjorde under 2012 en förstudie på E45
genom Torsby, Förstudie E45, Östmarks- och
Bergebykorset. Korsningen är delvis högt belastad och
olycksdrabbad. Förstudien förslog att Östmarkskorset
bör byggas om till förskjutet trevägsskäl. Det innebär en
viss ombyggnad av Östmarksvagen i anslutning till E45
samt justering av Lasarettsvägen.

Trafikverkets utredning
kommer at beaktas.
Information om
utredningen i
programhandlingen.

Bostadsexploateringen på Björkängen kommer troligen
innebära att boende använder denna anslutning för att
ta sig ut på E45, varför detta faktaunderlag kan vara bra
att beakta. Exploateringens trafikalstring bör också
tydliggöras.

Kommunen gör
regelmässigt trafik- och
bullerutredningar vi
detaljplanering och alltid
vid planering för boende.

E 45, som löper strax intill planområdets västra del, är
en rekommenderad väg for farligt gods. Inom ett
avstånd av 150 meter ska därför eventuella
konsekvenser och reducerande åtgärder beskrivas.

I programhandlingen
anges till stöd för
detaljplanering att
bostadsbebyggelse inte ska
uppföras närmare än 150
meter från E 45 men att om
sådan bebyggelse
aktualiseras ska
riskreducerande åtgärder
utredas, ev. beskrivas och
utföras.

Vidare hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets
yttrande.

Översvämningar
Länsstyrelsen välkomnar Torsby kommuns ambition om
att ytterligare belysa översvämningsfrågan i samband
med fortsatt planarbete. Viktigt är dock att inte endast
fokusera på nivåer, utan ett genomgående
funktionsperspektiv, råd om detta ges i skriften
Stigande Vatten - en handbok för fysisk planering i
översvämningshotade områden.

Noteras.

Strandskydd
Länsstyrelsen vill betona att ett eventuellt upphävande
av strandskydd ska föregås av en naturinventering i
området. Detta mot bakgrund av att Röjdan utgör en
värdefull miljö for t.ex. flodpärlmussla.

Uppgift om behovet av
naturinventering anges i
programhandlingen.

Vidare anser Länsstyrelsen att motivet till ett eventuellt
upphävande av strandskydd bör anges.

Ett avsnitt i programhandlingen behandlar
frågan om strandskydd.
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Dammanläggningar
Länsstyrelsen konstaterar att området innehåller
dammanläggningar och att kommande planarbete kan
behöva redovisa och beakta flödesberäkningar och
påverkan på dessa.

Om uppgifter om flöden
m.m. erfordras vid
bedömningar av lämplig
markanvändning kommer
uppgifter att begäras från
Fortum. I planarbete
kommer uppgift om
högsta tänkbara dammhöjd att inhämtas. Längs
strandlinjen förutsätts inte
bebyggelse av större
värden få förekomma.
Strandlinjen ska enligt
programhandlingen
användas för
närrekreation.

Krav på tillstånd enligt annan lagstiftning
I planhandlingen föreslås möjligheten att bygga fontäner
och bryggor i vattenområdet. Länsstyrelsen vill
påminna om att sådana etableringar kan komma att
ställa krav på tillstånd för vattenverksamhet enligt 11
kap 9§ Miljöbalken.

Noters. Upplysning om
detta förs in i programhandlingarna.

Behovsbedömningen
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att
planprogrammet inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.

Noteras

Länsstyrelsens samlade bedömning
Enligt Länsstyrelsens bedömning behöver ovan
beskrivna utredningar genomföras i det fortsatta
planarbetet. Länsstyrelsen menar att planprogrammet
utgör ett gott underlag inför kommande detaljplaner.

Noteras.
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Trafikverket
Områdets västra del ligger inte långt från E45, för vilken
Trafikverket är väghållare.

Har noterats.

Buller
Området ligger nära E45 och ny bostadsbebyggelse i
områdets västra del riskerar att utsättas för höga
bullernivåer. Till det fortsatta planarbetet bör en
bullerutredning göras, for att säkerställa att området
inte exploateras på ett sätt som gör att det blir utsatt för
vägtrafikbuller som överskrider gällande riktvärden.

Se kommentar om
länsstyrelsens yttrande.

E45
Trafikverket gjorde under 2012 en förstudie på E45
genom Torsby, Förstudie E45, Östmarks- och
Bergebykorset. Korsningen är delvis högt belastad och
olycksdrabbad. Kommunen deltog i arbetet med
förstudien. Förstudien förslog att Östmarkskorset bör
byggas om till förskjutet trevägsskäl. Det innebär en viss
ombyggnad av Östmarksvagen i anslutning till E 45
samt justering av Lasarettsvägen. Åtgarderna är
beroende av att finansierings- och genomförandeavtal
kan tecknas.

Se kommentar om
länsstyrelsens yttrande.

Bostadsexploateringen på Björkängen kommer troligen
använda denna anslutning for att ta sig ut på E45, varför
detta faktaunderlag kan vara bra att beakta.
Exploateringens trafikalstring bör tydliggöras.

Se kommentar om
länsstyrelsens yttrande.

E45 är en rekommenderad väg för farligt gods. Inom ett
avstånd av 150 meter ska därför eventuella
konsekvenser och reducerande åtgarder beskrivas.
Tillstandspliktig zon enligt väglagen 47 § är 30 meter
längst E45.

Se kommentar om
länsstyrelsens yttrande.
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Hållbara transporter
Lokalisering av bostäder är ett av de viktigaste
verktygen for att skapa förutsättningar för ett hållbart
resande. En sammanhållen bebyggelseutveckling
främjar resande med cykel och kollektivtrafik och
minskar behovet av bilen för arbetspendling, skolresor
och utnyttjandet av samhällsservice. Ur den aspekten är
lokaliseringen väl vald med endast ett par hundra meter
till Torsby centrum. Det är viktigt att gång och
cykelstråken utformas så att de är gena och upplevs som
trygga och att gång- och cykeltrafiken prioriteras ut med
sträckan.

Detaljplanering för
Holmeskolan pågår liksom
för Östmarkskorset och i
båda planerna redovisas
lösningar som uppfyller
den beskrivning som
Trafikverket gör. GC-vägar
behandlas i programhandlingen. I korsningen
Tingshusgatan/Östmarksvägen föreslås i programhandlingen en ny säker
trafiklösning för gång- och
cykeltrafikanter säkrare.

Stormarknaderna vid Toriacirkulationen står för en stor
del av dagligvaruhandeln i Torsby tätort. Möjligheterna
att ta sig till området medels gång och cykel bör också
finnas med i tankarna kring det nya exploateringsområdet.

Tekniska avdelningen
utreder sedan en tid GClösningar över och längs
E 45/16. I detaljplanearbetet för Östmarkskorset
tas dessa frågor upp.

Många av bostäderna kommer att hamna endast ett par
hundra meter från Toriaområdet, men i nuläget finns
inga bilfria kopplingar mellan områdena. Till följd av
detta kommer boende istället ta bilen och det föreligger
även en risk att en del väljer att gå ut med väg E45 helt
eller delvis, vilket medför en stor trafiksäkerhetsrisk.

Se ovan.

Trafikverket saknar tankar kring kollektivtrafiken och
hur exploateringen kan understödja kollektivtrafiken
och hur kollektivtrafiken kan bidra till att minska
bilberoendet i det nya området. Kopplingarna mellan
planomradet och kollektivtrafikmöjligheterna bör därför
tydliggöras.

Detta kommer att göras i
samband med kommande
detaljplanering och utifrån
de trafik- och bullerutredningar som görs.
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Miljökontoret,
Per-Arne Persson, 1:e miljö-och hälsoskyddsinspektör
Har ingen annan synpunkt än en fundering över
badvattenkvaliteten i dammen. Mig veterligen finns
inga prov tagna och den tidvis låga vattengenomströmningen kanske kan innebära en risk för försämrat
badvatten.

Innan man i någon
detaljplan anger plats för
bad ska vattenkvalitén
undersökas vid både hög
och låg vattenföring. Införs
i programhandlingen.

Fritidsavdelningen Kicki Velander fritidschef
Fritidsavdelningen har fått ärendet för yttrande.
Fritidsavdelningen har inget att erinra.

---

Tekniska avdelningen
Beträffande punkt 4,7 teknisk försörjning:
Genomförande av planförslaget kräver åtgärder av
ledningar för dricksvattenförsörjning och emottagande
av spillvattenavlopp i form av utbyggnad av och i vissa
områden flyttning av ledningar.

Noteras. Dessa frågor
utreds i samband med
detaljplanering. VAutredning görs som
standard vid sådan
planering.

Beträffande punkt 5 i programförslaget, vill tekniska
avdelningen lyfta fram, att det med hänsyn taget till
buller från trafiken på Gräsmarksvägen, vore lämpligare
att anlägga parkeringsplats för bussar på fastigheten
Städet 2, alternativt att planen medger bostäder, parkering och ställplats för husvagnar på Städet 2.

Nu gällande byggnadsplan
för denna plats anger
bostadsändamål. I den
mån buller kan hanteras
på denna plats bör fortsatt
bebyggelse med bostad
prioriteras. Det är en bebyggelse som rätt utformad skulle i någon mån
skulle återge platsen en
ursprunglig arkitektonisk
prägel av kulturmiljö. Det
finns möjligen andra
platser centralt som kan
användas för buss- och
husbilsuppställning.
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Beträffande Behovsbedömning: Punkt 17 behöver
förtydligas.

Det finns vissa i plan- och
bygglagen angivna typer
av byggnation som anges
att de alltid ska medföra
betydande miljöpåverkan
och därmed automatiskt
krävs att en miljöbedömning genomförs. Den
angivna plan- och bygglagen är den gamla SFS
1987:900 i stället ska
hänvisning göras till SFS
2010:10, 4 kap. 34 §.
Behovsbedömningen
rättas.

Punkt 22. Se beträffande punkt 5 i programförslaget.

Se motsvarande
kommentar ovan.

Torsby bostäder
Vi lämnar vårt yttrande i första hand med beaktande av
bostadsförsörjningen i Torsby. Vi ser positivt på
programförslagets inriktning att förädla ett av
samhällets mest attraktiva områden med stor potential.
Torsby Bostäders bedömning är att en
bostadsproduktion i anslutning till Herrgårdsdammen
är i linje med kommunens mål och Torsby Bostäders
nedbrutna delmål och ambitioner.

Noteras.

Bakgrund
Befolkningen har minskat i Torsby kommun under
många år och tyvärr ser den ut att fortsätta.
Kommunens övergripande målsättning tar höjd för att
på så många sätt som möjligt försöka bromsa och i bästa
fall vända den utvecklingen. Samtidigt pågår en intern
urbanisering inomkommunen vilket innebär att fler
flyttar in till samhället. Torsby bostäder har i dagsläget
ca 1100 läg som är ganska välfyllda, särskilt inom
Torsby samhälle. Tack vare en omsättning på ca 20%,
vilket innebär att ca 200 läg friställs och byter hyresgäster varje år, kan vi möta en rörlig bostadsmarknad
och erbjuda nya hyresgäster lägenhet inom tre månader.

Noteras.
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Med underlag enligt ovan och hänsyn taget till att
bostadsförsörjningen är kopplad till en orts attraktivitet,
har styrelsen för Torsby Bostäder bedömt att Torsby
samhälle behöver ett tillskott med för närvarande 20-25
lägenheter, gärna med attraktivt centralt läge. Detta för
att inte bromsa in inflyttningen till kommunen, för att ge
Torsbyborna alternativ vid ändrade familjeförhållanden,
samt för att ge våra ungdomar/studenter möjlighet till
ett eget boende.

Målsättning
I den nu gällande målsättningen för Torsby kommun är
ett av delmålen att kommunen får ”flera naturnära,
unika och attraktiva boenden”, genom att:
•

Tillvarata attraktiv tomtmark

•

Upprustning, förnyelse samt ny
bostadsbebyggelse i Torsby tätort

Noteras. Dessa kommunala mål redovisas också i
programhandlingen.

I rekommendationerna står bla, följande:
•

Ny bostadsbebyggelse ska som ett alternativ
åstadkommas genom förtätning i redan
servicetät miljö.

•

Ny bostadsbebyggelse planeras i attraktiva lägen
– strandnära eller/och nära till service.

•

Utbudet av bostäder, arbetsplatser, service och
kultur ska åstadkommas så att transportbehovet
minskar och förutsättningar för miljöanpassade
och resurssnåla transporter förbättras.

I förslaget till program för Herrgårdsdammen är de
övergripande målen för hela planområdet att:
•

Stärka och i högre grad nyttja områdets
attraktivitet.

•

Skapa mötesplatser och aktivitetsområden.

•

Skapa förutsättningar för attraktiva och
servicenära bostäder.

---
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Torsby Bostäder har i sin analys av kommunens mål
antagit nedbrutna målsättningar:
•

Noteras.

Torsby Bostäder AB är en framgångsrik och
attraktiv hyresvärd for invånare, företag och
besökare

Torsby Bostäder har i sin analys av bostadsförsörjningen
i kommunen uttryckt att:
•

20-25 nya lägenheter behöver tillskapas i nuläget

•

En nyproduktion av lägenheter kan med fördel
förlaggas till Torsby centrums västra del utefter
Östmarksvagen. Där kan ett attraktivt boende
skapas med närhet till service

Bruksallén
Ett av målen med programmet och som samstämmer
med kommunens mål, är att stärka attraktiviteten för de
centrala delarna i Torsby och främja området för
bostäder i attraktiva och servicenära lägen.

---

Även om man som tidigare boende i området kring
Bruksallén vant sig vid generösa utrymmen kring sin
bostad måste man tänka på att Torsby centrum har
utvecklats och utvidgats under de senaste 50-100 åren
och att de här delarna av samhället bytt från en plats i
utkanten, till att i dag ingå i som en del av ett småstadscentrum. Torsby samhälle måste trots allt efter en
varsam förtätning i centrum ändå anses ha mycket luft
kvar i sin utformning och ha nära till gott om plats. Vi
ställer oss därför bakom förslagsställaren åsikt att en
viss förtätning med hus som går i stil med de bifintliga
är motiverad.

Det finns också generellt
motiv för förtätning av
tätortskärnor. Här finns
infrastruktur och service
redan utbyggt och i det
senare fallet kan det finnas
behov att öka underlaget
med fler boende. Med
befintlig infrastruktur som
utnyttjas mer ökar inte
trafik och krävs inte så
stora utbyggnader av gator
och vägar som vid byggande längre ut från centrum.

Björkängen/Björkholmen
Björkängen ligger ca 450 meter från centrum och
erbjuder därmed gångavstånd till handel och service.
Området är också mycket vackert beläget vid stranden
av Herrgårdsdammen och därför en attraktiv
boendemiljö.

Noteras.
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En övergripande geoteknisk utredning har genomförts
vid området Björkängen/Björkholmen och totalstabiliteten bedöms tillfredsställande inom området.
Förslagsställaren säger, att med hänsyn till
markförhållanden, närliggande bostäders utsikt och
områdets karaktär föreslås max två våningsplan och att

Kommunen har tillgång till
denna geotekniska undersökning. Geoteknikerna
rekommenderar dock att
man inte ska bygga på höjden. Vidare förutsätts att
fördjupade geotekniska
utredningar görs innan
byggnation genomförs.

Svartmogatans sträckning med befintlig björkallé bör
behållas i så stor utsträckning som möjligt och att
hänsyn bör tas till fornlämning (milsten) i området.

Se kommentar länsstyrelsen. På västra sidan av
E 45/16 är motsvarande
äldre Östmarksväg i Länsstyrelsens och Vägverkets
skrift, 2000, ”Vägar till
historien” beskriven som
kulturhistoriskt intressant.

Vi delar förslagsställerens uppfattning om att en
byggnadsutformning bör ske enligt förslaget och att de
kulturella lämningar i form av alléväg och milsten bör
behållas.
För att fullt ut använda områdets potential och skapa
attraktiva bostäder anser vi att en viss del av området
sydost om Svartmogatan skulle kunna användas till
bostäder. Markområdet har ingått i den gjorda
geotekniska utredningen och lämpar sig för boende.
Mer mark skall inte tas i anspråk än att föreslagen
allmän åtkomlighet till stranden motsvarande övriga
delar av Herrgårdsdammen.

Den exakta gränsdragningen mellan allmän
platsmark och område för
bostadsändamål studeras
närmare vid kommande
planläggning med detaljplan. Kommande utredning
om kulturvärden , förorenad mark, geoteknik etc.
kan få påverka vilka ytor
som kan tas i anspråk för
bebyggelse.

Sammanfattning
Allmänt: Vi delar förslagsställarens uppfattning, att
man med varsamhet och hänsyn till kulturvärden och
bevarandet av det allmännas önskemal om
tillgänglighet, möjliggör en exploatering av det
centrumnära området runt Herrgårdsdammen.
Förslaget är i linje med Kommunens och Torsby
Bostäders målsättning.

Noteras.
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Björkängen/Björkholmen: Med tanke på det ur
boendesynpunkt attraktiva läget, markytans läge och de
geotekniska förutsättningarna ser vi gärna att en del av
området sydost om Svartmogatan planeras för boende.
Området närmast vattnet sparas för allmänheten med
strandpromenad och tillgänglighet till stranden
motsvarande övriga delar av strandlinjen runt
herrgårdsdammen.

Se kommentar ovan.

(karta enl. bil.)

Bruksallén: Vi delar förslagställarens uppfattning om att
det här ur boendesynpunkt attraktiva området bör till
vissa delar kunna förtätas.

Noteras.
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Kerstin Sandberg

Förslagen överlämnas till
arbetsgruppen för utveckling av Herrgårdsområdet.

Bifogat medborgarförslag (insänt jan.-13) har
kommunen ännu inte svarat på, vet därför inte om man
gjort några undersökningar om möjligheten till
etablering.

Medborgarförslaget har
2014-09-22, i särskild
ordning besvarats i
kommunfullmäktige.
En slutsats blev: ”Under
kommunstyrelsens
sammanträde diskuteras
Torsby kommuns
förutsättningar och man
kommer fram till att man i
dagsläget inte har några
ekonomiska resurser till
inrättande av naturum.”

Jag har inte skriftligen framfört mina idéer om vad ett
naturum i Torsby skulle innefatta, men det ligger väl lite
i sakens natur att det skulle inbegripa skogen?
Ville inte i ett första skede påverka ev. visioner. För mig
skulle ett naturum platsa bättre i närheten av skog, men
ibland måste man ju tänka om och kanske skulle ett
naturum i herrgårdsparken bli en bra attraktion med
delvis annan inriktning?

Sven-Åke Pettersson

Planprogrammet lägger i
och för sig inga hinder för
ett naturrum i Herrgårdsparken. Naturvårdsverkets
definition och krav är
omfattande men en mindre
satsning som inspirerats av
naturrumstanken är säker
fullt möjlig.
Förslagen överlämnas till
arbetsgruppen för utveckling av Herrgårdsområdet.

Gör Herrgårdsområdet till ett mini-skansen" med små
gärna klappvänliga djur. Höns (finn så många roliga
sorter), ankor, får ....... Gärna lite ovanliga
exemplar/sorter av de vanliga djuren.

Se yttrandet om naturrum
ovan.

Ge också plats för agility (heter det så?) när man tränar
hundar.

Förslaget uppfyller
planprogrammets syften.

Riktigt bra och roliga klätter/lekställningar för de
minsta. Gärna en rejäl klättervägg för oss över 15.

Förslaget uppfyller
planprogrammets syften.

Ett intressant naturrum som någon sade, kanske en tam
varg? mm mm läger jag till

Se yttrandet om naturrum
ovan.

Sedan blir området befolkat av stora som små
människor.

---
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Absolut inga husbilar på området!

Uppställning husbilar har
utgått.

Vi pensionär dricker medhavt kaffe, matar duvor och
njuter av de små livens aktiviteter - eller bara träffas i en
trevlig miljö. Ett caféet öppnas i Herrgården - där för
övrigt kommunen tar in duktiga hyror av övriga
hyresgäster.

Enligt programmet är det
en tänkbar användning av
byggnaden men det är
också möjligt att på ett
försiktigt sätt komplettera
med ytterligare byggnader
för ett sådant ändamål
(flygelbyggnader).

Medlemmar i Ge och Hör underhåller ganska
regelbundet på den vackra scenen

---

Tom Glomsaker
Takker for informasjon angående langsiktige planer. Ser
meget positivt på at kommunen tar et helhetlig ansvar
for området. Det har i lang tid vært et stort potensiale til
å gjøre området attraktivt for innbyggerne i Torsby.
Dessverre har de planene som har vært forsøkt
gjennomført før, ikke hatt et helhetlig fokus. Tenker
spesielt på de utbyggingsplanene som ble forsøkt
implementert av Torsby bostäder.

---

Synes også at beboerne i området skulle ha vært
informert når alle trær ble hogget ned på området til
Hammaren. Vet ikke om man med den trefellingen
hadde en god plan for framtiden i og med at det tar 50
år å få trær til å vokse opp igjen.

Att röjningen blev så omfattande måst beklagas men
i de projekt med strandpromenad som programmet
förutsätter kommer någorlunda välvuxna träd att
planteras i rimlig omfattning längs strand och promenadstråk.

Våre synspunkter for området er som følger:
1.
Generelt er vi positive til at Herrgårdsområdet og
Herrgårdsdammen blir et område med fokus på park,
aktivitet og rekreasjon. Allikevel er vi skeptiske til at
man skal bruke dette fine området til parkeringsplass
for bobiler. Bobilene bør kunne plasseres på byens
campingplasser eller ved de store kjøpesentrene ved
hovedveien mot Østmark.

Ställplatser har utgått i
programhandlingen. Se
kommentar vid yttrande
från tekniska avdelningen
angående parkering och
bussar.
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2.
Når det gjelder sykkel- og gangsti nede ved vannet ved
dammområdet ved Bruksalleen 1 har vi betenkeligheter av flere grunner. Selve kanten ned til vannet
nær dammen er et farlig område om noen ramler i
vannet. Det er strømmer ved høyt vann, som kan føre til
ulykker om noen faller uti.

Det blir en fråga att ta
ställning till i kommande
detaljplanering och vid
projektering och anläggning
av gångstråk. Här kan t.ex.
lämpligt utformade staket
e.d. minska riskerna. Det är
inte ovanligt med tätortsmiljöer där dessa risker
också bemästras.

Det andre er at begynner man å grave i grunnen ned til
vannet kan dette føre til erosjon og endringer i
vanninntrengning i gressplenen som kan føre til
sekundære problemer for fastigheten med
vanninntrengninger i kjeller mm..

Inga åtgärder genomförs
utan att en geoteknisk
utredning gjorts inför
planering för byggande och
anläggningar.

Det tredje er at med en almen ferdsel med direkte
tilgang inn mot hyresfastigheten, kan dette skape støy
og et dårligere bomiljø for beboerne. Spesielt om noen
begynner å bruke dagens gressplen foran Hammaren 1
som parkområde og "picknic sted" vil dette bli et helt
uakseptabelt støymoment for de som har soverom mot
området.

Vid planering av allmänna
ytor kommer platser
lämpliga för paus, picnic
eller mete att väljas med
hänsyn till intilliggande
bebyggelse.

3.
Beboerne i Bruksalleen 1 har i alle år hatt en bruksrett
for gressplen ned mot dammen. Eier og beboere har tatt
ansvar for å vedlikeholde område med plenklipping etc
av området av denne grunn. Vi har vært i kontakt med
tidligere eier og nåværende eier for å få kjøpt området.
Tidligere eier har sagt at området er beskyttet av vattenskyddslover, slik at det vil ikke kunne gjøres bebyggelse
av området. Før man tenker på å lage vei må man forsik-e seg om at det ikke finnes avtaler som gir en formell bruksrett for området til beboere av Bruksalleen 1.
Vi har blitt fortalt at dette finnes. Vi kan være beredt til
å diskutere en løsning med sykkel og gangssti under
forutsetning av at det lages et tydelig skille med et gjerde eller hekk som skiller privat område fra vei og at
dette legges langs veien som lages.

Enligt markägaren finns
inga avtal om att marken får
brukas privat. I nu gällande
byggnadsplan är området
avsatt för allmänna ändamål. Den planen gäller
också fortsatt intill dess den
ersätts med en ny plan eller
upphävs. Anläggandet av
gång- och cykelväg ska
göras med hänsyn till de
boende. I en detaljplan
kommer i samråd att diskuteras närmare detaljer om
hur GC-väg avskiljs från
boenden.
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Likeledes må man ha geologiske undersøkelser som
bekrefter at ikke en vei vil kunne øke risk for erosjon og
vanninntrengning i fastighetene.

I samband med detaljplanering görs utredningar
om översvämningsrisker,
geoteknik och teknisk försörjning vatten, hantering
av avlopp och dagvatten.

I en slik løsning synes det rimelig å be om å få overtatt
eierskapet til området ned til sykkel og gangsti, slik at vi
kan ha fullt ansvar for vedlikehold av området.

I samband med detaljplanering kan rimlig omfattning av marköverlåtelse
utredas och diskuteras.
Påverkar inte grundläggande programidéer.

Etter vår oppfatning vil det være naturlig å stoppe
gangstien ved tiltenkt parkområde før man kommer til
Hammaren 1. Det er ikke nødvendig at stien går rundt
hele vannet for å få et attraktivt område. Vil tro at også
eier av kraftverk har synspunkter på almen ferdsel
langs en usikret dammkant ned mot kraftverksinntaket.

Området är redan i dag
avsatt för allmänna
ändamål och en gångstig
borde vara möjlig längs
vattnet.

4.
Når det gjelder Hammaren området er det tiltenkt til
fortetning av boliger. Dette er vi positive til selv om
man bør overveie og beholde mer grøntareal i sentrum.
Skal det bygges mer må man holde avstand til vannet,
holde avstand mellom husene og bygge i den gamle
stilen som finnes. Skal man ivareta området bør det
bygges et tilsvarende hus som vårt på området på
tomten til Anders Viss. Man bør også se på gamle kart
og tilbakestille området slik at det vil gi assosisasjoner
til gamle tider. Vi kan tilby oss og oppgradere vår
fastighet ved å innrede vinden til to ekstra
familieleiligheter og bygge trappehus med evt heis på
baksiden. Dette vil innebære at vi må legge nytt tak og
sette inn takvinduer. Dette kan gjøres slik at huset
beholder sitt særpreg og evt i samråd med arkitekt som
skal brukes ved bygging av andre fastigheter i området.

Detta är mycket goda
synpunkter som pekar mot
att en detaljplan nog ska
kunna tas fram att reglera
så att ny bebyggelse ska
utföras på ett för området
traditionellt sätt och med
utseende som knyter an till
de befintliga byggnaderna. I
en detaljplan (reguleringsplan på norska) kan också
utveckling av befintliga
byggnader säkras med
bestämmelser om inredning
av vind m.m.

5.
Som sagt er planene ganske åpne og det er mange
uavklarte faktorer. Forventer å bli tatt med i dialog når
planene skal konkretiseres. Det er også uavklarte
forhold med avløp etc som går over vår eiendom som
må diskuteres. Vi har ikke fått tilbakemelding om vårt
forslag til løsning på den utfordringen.

Vid detaljplanering regleras
dessa samråd i plan- och
bygglagen. Kommunen
återkommer med dialog och
samråd senare då detaljplan
upprättas.
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Roland Persson

Förslagen överlämnas till
arbetsgruppen för utveckling av Herrgårdsområdet.

Under av ett antal resor bl.a. till Turkiet kom jag i
kontakt med motionsredskap av enklare typ. Har också
provat på redskapen. De redskap är inte att förknippa
med som finns bakom Bore skidstuga, de är närmast
anpassade för elitidrottare. De här redskapen var
placerade ofta i parker och efter gång/ cykelvägar.
Funderade ofta på kanske skulle det kunna vara något
för också for Torsby. Redskapen skulle förslagsvis vara
4-5 st. Placeringen kunde vara förslagsvis i
herrgårdsparken eller på annat lämpligt ställe. Med lite
fysisk aktivitet skadar ingen skulle också vara en
tillgång for bl.a. pensionärer. Finns också inom andra
kommuner som skulle kunna rådfrågas.

Programarbete syftar till att
ta fram principiellt lämplig
användning av mark som
stöd för kommande
planering.

Förslagsvis en asfalterad yta 2 x 2 m. for varje redskap.
Alternativ alla redskapen på samma plats.

---

Under vintern skulle en huv kunna placeras som täcker
inviduellt redskap. Om det vore möjligt skulle de kunna
tagas bort och förvaras på annat ställe med då krävs att
de kan demonteras.

---

Bifogar ett foto hur redskapen var placerade!

---

Det synes inte vara något
hinder att inom herrgårdsområdet placera motionsutrustning på någon
lämplig plats.

21

PA Sjögren

Förslagen överlämnas till
arbetsgruppen för utveckling av Herrgårdsområdet.

Det är synnerligen glädjande att detta arbete satts igång.
Jag tror att det inte bara är glädjande utan nästan
livsviktigt för Torsby som samhälle, inte minst i en tid
när turismen fått en förhållandevis stor betydelse för
många orters ekonomi. Torsby har ju förutsättningar
med både en historia och ett sagolikt läge vid Frykens
ände, med Finnskogarna i ryggen. Sedan är det förstås
också viktigt for alla Torsbybor att man bor på ett ställe
som man tycker är vackert och som man stolt kan visa
upp.

---

Torsby har på de senaste 60-70 åren genomgått en
påtaglig förändring av centrumkärnan. Det började med
Bankpalatsets försvinnande på 30-talet och har sedan
fortsatt med att de stora villaliknande trähusen längs
framför allt Kyrkogatan ersatts med tegel- och
aluminiumfasader. Pa Järnvägsgatans östra sida finns
två hus kvar som kan kallas ursprungliga. T.o.m.
karaktärsbyggnaden, den s.k. Skyskrapan fick stryka på
foten. Ett flertal funkishus har fått tilläggsisolering och
blivit brädfodrade.

---

Detta sagt som en bakgrund till att peka på vikten av att
lägga avsevärda ansträngningar på det som finns kvar Bruksområdet med Herrgården. Deltog vid
Samrådsmötet på Biblioteket och fick olika förslag
presenterade. Är fullt införstådd med att det behövs
centrumnära bostader, men låt Bruksomradet vara i
fred. De s.k. Stålhusen ar säkert exempel på utmärkta
bostäder men de kommer aldrig att fotograferas och
berättas om av turister på genomresa.

---

Några synpunkter på förslagen: Anpassad bebyggelse
vid Björkholmen låter klokt. En framkomlig, och
naturligtvis, för ögat tilltalande trafiklösning
Östmarksvagen/Tingshusgatan är alldeles utmärkt.

Mer exakt hur trappor,
gångbroar, promenadstråk
etc. ska utformas i detalj är
något som bestäms i senare
skeden. En huvudtanke är
att de utrustningsdetaljer
som används ska vara av
samma typ som används i
centrum och därmed bidra
till att knyta centrum och
herrgårdsområde samman.

En fallande bred trätrappa nere vid Röjdälven kan bli
riktigt vackert.
Sätt inga hus eller vindskydd på den utan låt den falla
med plana ytor ner mot vattnet. Varför inte en liten bit
ut i vattnet?

22

Ytterligare ett hus mellan Östmarksvägen och älven
skulle täppa igen den kanske vackraste vyn som finns i
området.

Detta kommer att utredas i
kommande planarbete. I
vilken grad ett par hus i
anslutning till det befintliga
skulle täppa igen för utblick utreds. Stora krav
kommer att ställas på hur
byggnader placeras och hur
de utformas. I kommentarer
till yttrande från Torsby
bostäder nämns vikten av
att av bl.a. miljöskäl välja
förtätning av tätorter
framför att de breder ut sig i
landskapet.

Det finns en obebyggd tomt vid Sjögatan nedanför
Hotell Björnidet som exempelvis kanske är mer
lämplig?

Den fastighet som avses är
också den enda möjliga
mark som står till buds för
en verkligt genomgripande
utveckling av hotellet.
Fastigheten är i privat ägo
och gällande plan föreskriver bostadsändamål.

När det gäller Herrgårdsområdet så tycker jag att allt
som görs där skall hänga ihop med att det just är en
herrgårdspark. Färgglada klätterställningar för att inte
tala om en Skatepark är definitivt inkompatibelt med en
sådan park. Det är klart att skateboard-åkarna skall ha
en plats men ljudnivån och utseendet på en sådan
anläggning gör att läget får väljas med omsorg.

Skateboard bedöms mer
lämplig i anslutning till
våra skolgårdar och ramper
föreslås inte uppföras i
herrgårdsparken. För övrigt
bör alla eventuell lek- eller
träningsutrustning väljas
med omsorg. Att lek får
förekomma kan vara ett
viktigt bidrag för att
åstadkomma en levande
parkmiljö.

Visserligen felaktigt, men Gustav III påstods ha velat ha
en rak visuell axel mellan Stockholms slott och det Haga
slott som aldrig kom längre än till grunden. Den raka
visuella axeln diskuteras dock ofta när ny bebyggelse
planeras för att framhäva ett områdes skönhet och
karaktär. Anläggs det en plats för husbilar framför
Herrgården sa skulle Torsbys raka visuella axel gå
mellan en stor korvkiosk och en parkeringsplats!

I programmet har husbilsuppställning föreslagits
utgå och att andra mer
lämpliga platser bör
utredas.
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Forsen med sin timmerränna och smedja ger en direkt
koppling till varför Torsby ligger där det ligger och hur
människor fått sin utkomst. Forsen är en av de vanliga
vykortsobjekten på de gamla vykorten.

Tyvärr har Fortum planer
på att i samband med
säkerhetsarbeten på
dammen avlägsna
timmerrännan.

Idag är smedjan förfallen och forsen syns inte från
söder. Igenväxt. Sandbacksområdet borde med ganska
små medel kunna bli ett både intressant och vackert
promenadstråk.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har avslagit
en ansökan från Fortum att
riva den kraftigt vandaliserade smedjan.
Så länge ingen praktiskt och
ekonomiskt genomförbar
idé om användning och
upprustning tas fram finns
fortsatt risken att kommunen måste acceptera att
smedjan rivs.
Fortum äger smedjan och
den är placerad i själva
dammbyggnaden som de
har ansvar för. De kommer
därför inte att vilja sälja
eller överlåta byggnaden
och därmed förlora rådighet
över densamma.
Kommunen ser positivt på
att någon förening eller
organisation kan komma
överens med Fortum om
användning av byggnaden.

Som nämndes på Biblioteket så finns lämningar från
Brukets byggnader så det skulle kunna bli en liten
museipark. Det finns ju en ansenlig samling foton som
visar de olika epokerna.

Arbetsgruppen för
utveckling av
Herrgårdsområdet kommer
att ta del av det material
som finns och det ligger i
uppdraget att lyfta
kulturvärdena i området.
Att samverka med
föreningar med intressen i
parkområdet blir en
naturlig följd.
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När man står uppe vid Herrgården och ser utöver Herrgårdsviken känns det nästan osannolikt att det inte utnyttjas av olika arrangörer/föreningar. Det är ju som
gjort for musikkvällar, picnickar med olika former av
aktiviteter. Detta sagt som en reflektion, det är inget
som kommunen behöver/skall sköta. Platsen och
"nödvändig utrustning" finns på plats.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas Gamla torget,
Bruksallén, Forsen och resten av Herrgårdsområdet är
vad som finns kvar som sammanhängande visar att
Torsby fanns före 1960. Jo det må vara en lätt överdrift,
men om man betonar "sammanhängande" så är det i alla
fall inte helt fel när det gäller Centrumkärnan.

Programmet förutsätter att
området också fortsatt ska
vara som gjort för nämnda
aktiviteter.

Förutom smedjan så är det ett viktigt hus till som snart
är bortom räddning. Det s.k. Blå huset vid torget. Jag
vet att det är privatägt, men det hindrar inte att skulle
det riva sig själv, så skulle denna miljö få ett djupt sår.
Som ett exempel - Husen längs Österlånggatan,
Stockholm är privathus som när problemenen med
grunden höll på att rasera dem, köptes av, jag tror det
var Stockholms stad, som åtgärdade problemen och
sålde dem tillbaka till de gamla ägarna. Det här är ju
förstås inte gratis, men i Torsby är det åtminstone bara
ett hus vid torget som är i akut nöd. Och det är ett
viktigt hus.

Blå huset ligger utanför
området och bör diskuteras
i ett eget sammanhang.

Avslutningsvis två saker som inte alls har med det här
att göra men som jag noterat som bilist i Torsby. Den
första vet jag inte ens om det är kommunens ansvar,
men där Läroverksgatan fortsätter ner mot hängbron så
har sidorna av gatan sjunkit så mittvallen tar i bilens
underrede om man inte kör upp på vallen med ena
hjulparet.

---

Den andra saken är väl tyvärr för sent att göra något åt
men som kanske kan vara värt att begrunda i en
framtid. De svarta stolpar som satts upp vid de nya
parkeringsfickorna är så korta att de inte syns i
backspegeln. Jag gissar det är därför en del lutar.

Synpunkten ligger utanför
programsamrådet men
frågan överlämnas till
tekniska avdelningen.
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Bifogar ett par bilder av det nutida Torsby som jag
tycker visar att Bruksområdet behövs som en sorts
motvikt till det mer "fyrkantiga" som präglar det nya.

---

Gunnar Staaf

Förslagen överlämnas till
arbetsgruppen för utveckling av Herrgårdsområdet.

Första åtgärdena bör vara att bygga om korsningen
Tingshusgatan-Östmarksvägen som jag anser vara det
mest felaktiga i hela Torsby.

Programmet föreslår att
korsningen ses över och
byggs om.

Fortsätt sen med förlängning av trottoaren/cykelbana
mot Kajsheden

Detta finns med i programmet och i planeringen
för detaljplan för Holmeskolan.

Bygg också ett hyreshus tvåvåningshus vid Bruksallén
så stort som området tillåter detta anser jag ej kommer
att bli störande för området om det byggs i samma stil
som övriga byggnader i området.

Möjlighet finns enligt
gällande plan. Bullerfrågor
kan möjligen hindra detta.
Se tidigare kommentarer
angående tekniska
avdelningens yttrande.

Bygg även flera hyreshus vid Björkängen som är nära
område till centrum och som skulle fräscha upp hela det
området utan att bli störande för omkringliggande
områden.

Programmet förutsätter att
sådan bebyggelse ska få
uppföras. Detaljer regleras
senare i en detaljplan.

Angående herrgårdsområdet tycker jag förslagen från er
ser mycket bra ut med undantag från att
husbilsparkering ej skall vara där, vi har hela
marknadsplatsen ledig 361 dagar om året och den ligger
ju på promenadavstånd till centrum och även till nya
Coop och Toria.

Husbilsparkeringen har
enligt kommentarer ovan
föreslagits utgå.
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Hampus Jonsson, Ellen Lindqvist, Sofia Askman, Kerstin Hedin,
Linnea Wikström samt familjerna Lindh, Lindh/Olsson, Einarsson,
Verme och Larsson.,
Förslagen överlämnas till
arbetsgruppen för utveckling av Herrgårdsområdet.
Vårt förslag inför planeringen av herrgården och dess
område är att det används för uthyrning till allmänheten, vid olika tillställningar såsom dop,
födelsedagar, bröllop och inte minst studentbalen så
man slipper åka till Sunne.

Enligt programmet kan
användning av byggnaden
enligt förslaget mycket väl
godkännas.

Vi vet att det tidigare använts för undervisning av
eleverna på restaurangskolan och förhoppningsvis finns
det då möjlighet till cateringverksamhet, vilket är en
förutsättning.

Se kommentar ovan.

Mycket vackert och attraktivt område både för
ortsbefolkningen och besökande vilket kan leda till att
fler väljer Torsby för sitt arrangemang. Det behövs också
som ett alternativ till andra lokaler som redan finns.

Se kommentar ovan.

Gösta Andersson och Evelyn Östgård
Som deltagare vid mötet på biblioteket tyckte jag att det
kom fram många bra synpunkter. Som ägare till
fastigheten på Östmarksvägen 10, önskar vi dessutom ge
er våra synpunkter.

Förslagen överlämnas till
arbetsgruppen för utveckling av Herrgårdsområdet.
---

Dammstråket:
Täck inte över den lilla yta vatten som finns med en stor
brygga, utan bygg en mindre längs vattnet (bara några
dm ut i vattnet) där man enkelt kan strosa eller slå sig
ner på parkbänkar. En brygga längs vattnet håller
vattenlinjen ren och fin.

Denna beskrivning
stämmer bra med idén om
en strandpromenad.

Se till att behålla grönområdet från vägen/sluttningen
ner till vattnet. Gör stigar och små öar med enkla gymredskap och blomarrangemang/buskar. Undvik träd
som skymmer utsikten mot vattnet från centrum och
järnvägsstationen. Gör det attraktivt att promenera rakt
ner från järnvägsstationen till parken.

Många bra tankar som inte
får glömmas vid
kommande planering.
Nyplantering av träd kan
förekomma men ska förstås
göras med omsorg!
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Gör inte bryggan så stor att den attraherar skejtare. De
sliter ner fort, skapar oväsen och tolereras sällan av
boende och besökare som föredrar en lugn och
harmonisk miljö. Om skejting-park efterfrågas, bygg den
i en skogskant eller på annat ställe där de inte stör
invånarnas hemfrid och turisternas upplevelse.

Herrgårdsområdet bedöms
inte lämpligt för skating. Se
kommentar till PA Sjögrens
yttrande.

Östmarksvägen:
Vi som bor nära korsningen, där ni föreslår en ny
cirkulationsplats, vill att ni bygger den så att den
störande kvälls- och nattrafiken elimineras helt. Vi har
sett många otäcka situationer i denna korsning, där en
del galningar kör på fel sida av trafikdelare i våldsam
hastighet. Dessutom används korsningen till
"sladdkurva" med ljudlig acceleration mot torget. Vi
önskar dessutom att ni tar efter några andra kommuner
i Värmland som satt förbudsskyltar for obehörig trafik
mellan 23.00 och 06.00! Det är absolut nödvändigt att ni
tar krafttag för att förhindra den störande nattrafiken
som i många fall pågar till 5-6 tiden på helgmornar.
Ibland undrar vi om gästerna på Hotell Örnen någonsin
kommer tillbaka efter en natt där....

Kommunen kommer att
anlita konsulter med
expertis inom trafiksäkerhet att se över hur utformning av korsningen ska
göras för att öka säkerheten
och få bilisterna att sänka
farten. Den hänsynslöshet
som beskrivs kan tyvärr
inte planeras bort och är
egentligen en polisiär fråga.

För att uppnå Värmlansstrategins vision om ett "skönare
liv" behövs ett krafttag för körförbud i centrum nattetid.

Sådana förbud finns och
respekteras i alltför liten
omfattning – polisär fråga.

Bruksallén: Vad fin den har blivit redan nu!

---

Bygg inte fler otidsenliga bostadshus i detta område. Här
bör finnas plats för parkkänsla och lekpark. Gångstig och
grönytor öppnar upp herrgårdsdammen på ett vackert
sätt. Dammen är som sagt inte speciellt stor och behöver
därför fria snygga ytor ända ner till kanten. På så sätt ser
vattnet stort ut och syns på avstånd.

Många bra tankar som inte
får glömmas vid kommande planering.

Strandpromenad nära vattnet:
Prioritera. Försök lösa det så att det går att promenera
runt hela det fina området enl. kartan. Kanske går det att
bygga en gångbro på ena sidan av bron på E45an....?

Tankar om sådan lösning
har ”bollats” med Trafikverket. Planering för ett
bättre gång- och
cykelvägsnät pågår.
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Herrgården och tillhörande bebyggelse:
Här bör centrum för ett utökat antal aktiviteter ligga.
Café, restaurang, aktivitetsprogram m.m.
Fordonsmuseet ligger där lite ensamt idag och skulle
blomma upp med mer permanent utnyttjande av
byggnaderna.

Synpunkten stämmer väl
med programhandlingen.

Det föreslagna aktivitetsområdet med bl.a. ställplats for
husbilar bör kunna hjälpa till att sätta fart på området.
Om det anses störande med ställplats där, kan området
norr om fordonsmuseet göras i ordning för ändamålet.

Se tidigare kommentar –
ställplats utgår ur förslaget.

Herrgårdsparken:
Bra idéer med t.ex badplats vid den fina bukten i väster.
Där finns också ett gammalt hus som i så fall kan få nytt
liv.

Se kommentar om
badvattenkvalité från 1:e
miljöinspektören. Vi får
hoppas badplats blir möjlig.

Björkängen:
Utmärkt plats för kommande bostadsbyggande. Såpass
stort att det bör kunna räcka till för några år framåt.
Dessutom tycker vi att ett enda höghuset bor
kompletteras med ett till. Rent visuellt ger det bättre
balans i bebyggelsen. Twin towers har ett uttänkt
värde… !

---

Hoppas vi har bidragit med värdefulla kommentarer. Vi
ser gärna att ni kommer igång med planerade
förbättringar sa fort som möjligt. Många uppsnyggande
förbättringar i enlighet med planen, och som inte kostar
för mycket, kan säkert initieras redan. Hellre det än att
vänta på dyrbara beslut som fördröjer hela projektet. Vi
hoppas få se förbättringar redan nästa sommar.

Noteras.
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Gun-Britt Henriksson med familj
Hej! Jag har en synpunkt på planprogramförslaget för
Herrgårdsdammen. Eftersom jag och min familj bor på
Billerudsv 3, vill jag/vi inte att det ska byggas bostäder
nedanför vårt hus. Vi reserverar oss mot detta förslag
men i övrigt är det positivt att Torsby utvecklas och vi
ser fram emot en gång och cykelväg på vår sida av
vägen.

Den efterfrågan i Torsby
kommun som finns av
bostäder gäller i första hand
tätorten och då i attraktiva
centrumnära lägen.
Torsby kommun anser att
det för kommunens
utveckling är viktigt att
sådana bostäder får utföras.
Vid utformning av
detaljplaner bör hänsyn tas
till enskilda intressen så
långt som möjligt men de
allmänna intressena
prioriteras. Olägenheter för
enskilda kan i detaljplanering undvikas eller
mildras genom lämpliga
planbestämmelser.

Elisabeth Höglund
Under en resa till Peking 2010 såg jag träningsredskap
for "vanligt folk" i bostadsområdena. Tog några kort
som bifogas, kul redskap tyckte de som provade.
Forshaga kommun har nu investerat i en anläggning
med sådana träningsredskap i Deje. Ligger mycket
vackert i närheten av Deje centrum. Enligt Roger
Nilsson, Forshaga kommun har detta varit en mycket
lyckad satsning. Man skulle också sätta upp
barnredskap + ett antal utrustningar också i Forshaga.
Inger Edlund är den person som drog igång det hela i
Deje. Arbetar med behandlingar mm. Hon importerar
denna gym-utrustning från Kina. Se bif foto som visa
utrustningen som finns i Deje.
Anläggningen i Deje har använts hela vintern och har
varit mycket positiv både för mammor med barn,
skolungdom (en del gymnastik är förlagd där) och äldre.
PRO är tydligen jätteglada för att denna möjlighet till
träning finns.

Förslagen överlämnas till
arbetsgruppen för utveckling av Herrgårdsområdet.
Aktiviteter som avses i
yttrandet ligger inom
ramen för vad programmet
föreslår.
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Utrustningen kostade ca 200 tkr och omfattade 13
träningsredskap. Till detta kom betong och grävning,
något som man lyckades få lokal sponsring till. Inger
kommer gärna upp till Torsby och berättar om det hela,
en mycket positiv och framåt person som jag uppfattade
henne.
Kan detta vara något också for oss i Torsby?
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Curth Åsberg,
Kommunala tillgänglighetsrådet

Förslagen överlämnas till
arbetsgruppen för utveckling av Herrgårdsområdet.
Synpunkterna är av sådan
art att de kan tillämpas
först när detaljerad planering blir aktuell.

1. Området skall kunna användas av alla, även
personer som behöver rollator och div.
rullstolar.

---

2. Minimera nivåskillnader i steg utan dessa skall
vara utjämnade med ramper o.dyl. med rätt
bredd.

---

3. Undvik löst grus. Skall vara hårdgjorda
gångstrak.

---

4. Sittplatser utomhus skall vara med sitthöjd 48
cm och armstöd. Främsta sittbrädan skall luta
nedåt. Armstöden skall gå fram t.o.m. främsta
sittbrädan.

---

Laila Dahlman Jonsson och Ann-Margret
Sjöstedt Johansson

Förslagen överlämnas till
arbetsgruppen för utveckling av Herrgårdsområdet.

1. I bruksallén har det tidigare varit fyra hus, bygg
upp det fjärde som saknas.

Gällande byggnadsplan
medger att ett fjärde hus
uppförs. Planprogrammet
anger också att ett
bostadshus borde få
byggas.

2. Smedjan borde repareras, för att återigen
användas som möteslokal.

Se kommentar ang. PA
Sjögrens yttrande.

3. Gamla stallet (Ge- och hör) absolut ingen
husbilsparkering söder om byggnaden.

Ställplats husbilar har
utgått ur programmet.

4. Bra med promenader längs älven.

---

5. Ingen byggnation mellan älven och
Östmarksvägen (den öppna platsen norr om
bruksbyggnaderna). Vi vill bevara detta som en
lugn oas i Torsby.

Se kommentar ang. PA
Sjögrens yttrande. Området
från bäckravinen och norrut
sparas i programförslaget
som grön yta – dammstråket.
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Maja Syversen

Ett förslag från Maja
Syversen 5 år, Torsby.
Förslagen överlämnas till
arbetsgruppen för utveckling av Herrgårdsområdet.

1 Klätterstallning med olika svårighetsgrader Rutschkana, klätterstege, lianer, rör att åka i, trappa och
"hiss" med korg.

2 Gungställning –
ensamgunga + bebisgunga och "kompisgunga"
3 Sandlåda som delvis är under tak
4 Cyklar som är fasta på en bana
5 Lekbåt – rutschkana, stege och titthål

6

Linbana

7

Gungbräda

8

Snurrpinne

9 Liten konstgräsplan för bollspel tex boule, bollek
m.m.
10 "Gungsoffa" för många barn
11 Nergrävd studsmatta av gummi
12 Bänkar och bord

Aktiviteterna som ges
exempel på stämmer väl
med programhandlingen.
Många bra tankar som inte
får glömmas vid kommande planering.
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Clas Ljungberg
Jag har inte följt utvecklingen så noga men har ett
förslag på vad som kan byggas vid herrgårddammen.
Gör ett område för cykling som är så populärt nu för
tiden. Det ska vara tillgängligt för så väl vuxna som
barn, har sett en del s.k. "pumptrack". Det är en bana
som roar i alla åldrar. Kräver väldigt lite underhåll och
kräver en relativt liten arbetsinsatts för att anläggas. Ett
bra utflyktsmål på kvällar/helger för familjen. Även
roligt för andra att se på.

Idén med ”pumptrack” är
bra men kan nog bättre
placeras inom
Valbergsområdet.

Torsby 2014-12-03

Jon Wiggh
samhällsplanerare

Torbjörn Almroth
miljö- och byggchef/stadsarkitekt
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