Svar på synpunkter uppkomna under möte som arbetsgruppen hade 210411

1

I förslaget finns det med plats avsedd för på och avstigning vid nämnd plats för buss. Alltså
inte parkering för buss. Med det så hoppas vi att trafiken blir bättre och att förbudsskyltar
undviks. Skyltningen för gårdsgata är tydlig och vi har inte för avsikt att ändra den.

2

Efter kommunikation med Länsmuseet så har granithällar uteslutits och ersatts med flammad
smågatsten. Detta för att det bättre ska överensstämma med övrig beläggning än vad
granithällar gör. Smågatstenen är också lättare att anpassa till bef. kullersten och vittrar inte
sönder vilket det finns risk att kalkstenen gör. Gångstråket har förlängts. Se ritning.

3

–

4

Parkeringsytornas placering har varit uppe på trafikmötet och kommunen står fast vi att det
inte kommer bli skyltning för parkering mitt på planen. Detta är också i enlighet med de
synpunkter som länsmuseet lämnade som menade att den fria hamnplanen är en del av
Pataholms historia och bör lämnas fri från hinder och parkering. Viktigt att komma ihåg är att
det är skyltning som kommer upp och så få markarbeten på planen som möjligt.

5

A - avgränsning tas bort
B - Trädplantering tas bort
C - Bänkar och papperskorg kommer endast bli på hamnplanen. I dialogen med länsmuseet
framkom det som olämpligt att möblera torget.

6

Oförändrad

7

Oförändrad

8

A - Oförändrad
B - Den är justerad efter mer inmätning
C - Dialog har förts/förs med de fastighetsägare som är berörda. På initiativ av
fastighetsägarna själva i nuläget.

9

Möblering med papperskorg, bänk och ändrad yta utgår. Befintliga blomsterkärl byts mot
annan typ. Att vattningen kan skötas av föreningen är en förutsättning för att blommorna är
där. Vi hoppas på fortsatt samarbete gällande vattning likt tidigare år. Kalkstensbeläggningen
runt brunnen ska läggas om. Tanken är att betongen ska bort och ersättas med kalksten.
Förslag från länsmuseet.

Övrigt
A

Ledningarna för dagvattnet är ok enligt VA-avdelningen. Tänkta insatser med
markbeläggningen har för avsikt att se till att ytvattnet rinner till avsedda brunnar
vilket det inte riktigt gör på alla ställen idag.

B

Det är Oskar Olsson och Kent Andersson som arbetar som arbetsledare på Park och
planerar skötseln av grönytor i Mönsterås kommun.

C

Ska framföra detta till renhållningsavdelningen och se vad det finns för möjligheter.
Renhållningen sköter tömningen.

D

OK
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Möte och noteringar
Vid mötet gicks punkterna enligt kommunens PM och tillhörande ritningar igenom. Noteringarna vid mötet
har gjorts med hänvisning till numreringarna i detta PM.

Ritning M-16.1-001
1. Arbetsgruppen har inga invändningar till förslaget. Ett önskemål är dock att det görs anvisningar vid
denna parkering för bussar att stå där en kort stund för av- och påstigning samt att bussar inte tillåts
att köra ner till hamnplan. Se bifogad skiss enligt bilaga 1. Vidare finns önskemål att skyltningen av
gårdsgatan förtydligas och kompletteras med en översiktsskylt där tillåten parkering på området
markeras.
2. Gångstråk i granithällar. Följande punkter diskuterades:
- Går det att använda kalksten istället för granit? Kanske bra att illustrera hur det kommer att se
ut.
- Har Länsstyrelsen (och Länsmuséet) förslag på liknande stensättning i gamla miljöer?
- Förlängning av tänkt sträcka fram till Harbergska gården också.

Ritning M-16.1-002
3. Arbetsgruppen har inga invändningar mot förslaget.
4. Arbetsgruppen var enig om att vi inte vill ha P-platser där det markerats. Istället hänvisas till det
förslag som lämnades från arbetsgruppen från början. Se bilaga 1.

5. Följande punkter diskuterades:
- Arbetsgruppen var enig om att stenbumlingar inte känns bra. Föreslår istället att en avgränsning
som gäller sommartid, juni-augusti, görs med stolpar som kan lyftas upp under lågsäsong och vi
större evenemang i Pataholm. Mellan stolparna hängs tamp för att passa in i miljön. Ytan mellan
avgränsning och vattnet blir rekreationsyta utan bilar. Tydlig skyltning görs. Se bilaga 1. Kanske
går det att göra denna parkering med sväng så den hamnar mittemot parkering enligt pkt 6
nedan.
- Arbetsgruppen var enig om att vi inte vill ha planteringsgrop eller trädplantering på
Hamnplanen.
- Föreslagna bänkar och snyggare papperskorgar är positiva.
6. Inga invändningar mot att slänten justeras och tydlig skyltning av P-platser görs.
7. Inga invändningar mot att parkeringen blir likt befintligt och att plats för soptunnorna görs i ordning
enligt förslaget.
8. Följande noteringar gjordes till utökad stensättning:
- Stensättningen är positiv.
- Stensättningen från hamnplan och upp till norra sidan vinklas ut så den inte hamnar i den
enkelriktade körbanan. Se bilaga 1.
- Viktigt att dialog hålls med berörda fastigheter som ansluter till gångstråket, vilket förutsätts att
kommunen initierar.
- Se även noteringar under pkt 2.
9. Arbetsgruppen ser positivt på detta. En fråga gäller vem som ska sköta blomsterarrangemangen?

Övrigt
A. Dagvattenhanteringen generellt i köpingen. Hur blir det löst?
B. Finns kontaktpersoner som vi kan vända oss till när det gäller allmän skötsel osv?
C. Önskemål finns om att de riktiga soptunnorna ska få stå över vintern, för att ta hand om den livliga
fiskeaktivitet som råder här under hösten och vintern.
D. Arbetsgruppen har nu släppt frågan om lekplats/yta för lekutrustning.
Pataholm 2021-04-18

Eva Gustafsson
Ordförande i Patabygdens Samhällsförening
Bilagor:
1. Planskiss över Pataholm och föreslagna åtgärder
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