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Möte och noteringar
Vid mötet presenterade kommunen övergripande vilka punkter de har med i sin förprojektering av de
åtgärder som ska vidtas i Pataholm medan punkter i skrivelsen diskuterades vartefter under mötets gång.
Noteringarna görs som kommentarer till de ursprungliga punkterna och är markerade med rött. Punkter som
bordläggs tillsvidare eller hanteras på annat sätt markeras med kursiv text.
För planskissen tillhörande skrivelsen se bifogad bilaga 1.

Trafiksituation
1. Enkelrikta trafiken så att bilarna håller höger efter Harbergska gården ner mot hamnplan och sedan
kör upp på torget och där enkelriktningen följer den södra sidan över torget tillbaka. Detta är
genomförbart. Bussar kan kunna köra där, men det bästa vore om de parkerade vid infarten till
Pataholm, där det finns mera plats. Skyltning för detta bör göras.
2. Gårdsgatan förlängs från vägskälet till Pataholm intill nuvarande gräns för gårdsgata. Enligt HE finns
en risk med att ha för lång gårdsgata, då trafikanterna lättare nonchalerar hastighetsbegränsningen
då. Det är dessutom troligtvis Trafikverket som ansvarar för den frågan. Punkten bordläggs
tillsvidare. HE kommer dock meddela oss var gränsen mellan kommunens och Trafikverkets
ansvarsområden går. Skyltningen till nuvarande gårdsgata borde flyttas ut en bit i gatan, så den
verkligen blir uppmärksammad och på så sätt blir hastighetssänkande.

Parkeringar och skyltning
3. För att få fler parkeringsplatser vid caféet måste ytan göras iordning och fyllas ut upp mot husen för
att få plats med en rad till. Ev. kan man göra en plats för en buss. Det bör märkas upp och göras
snyggt runt sidorna. Finns med i kommunens projektering och kommer att lösas i den mån det går
med tanke på gällande regler för parkeringsplatser (avser yta/p-plats) samt godkännande från
berörda fastighetsägare. Åsikter från skrivelse och möte tas med till projekteringen.
4. För att få ordning på parkeringarna på hamnplanen måste tydlig märkning göras av de platser där
det är tillåten parkering. Idag är det endast två ytor, rader, där parkering är tillåten, men bilar,
motorcyklar och husbilar mm parkerar ”fritt”. För förslag se bifogad skiss. Tolka de blåa rutorna som
ytor där det kan gå att parkera. Hur ytorna markeras med skyltar och eventuellt mindre räcken
måste troligtvis diskuteras. Ytterligare ytor för parkering kommer att markeras. Hur utreds vidare av
kommunen. Tillkommande anvisade parkeringsplatser ska, enligt önskemål från arbetsgruppen,
endast gälla sommarperioden.
Önskemål om laddplatser för el-bilar finns, förslagsvis där P-platser för boende markerats. Ålems
energi kan vara intresserade av detta.
5. För att inte parkeringarna i Pataholm ska användas till övernattning av husbilar mm, så vill vi gärna
ha en tydligare skyltning för att övernattningsförbud råder. Detta innebär, tills ännu tydligare
regelverk finns, att nu gällande skyltar med ställ-plats och camping förbjuden, synliggörs på ett
bättre sätt. Det bör även finnas tydliga anslag vid de tre anslagstavlorna över vad som gäller i
Pataholm och med hänvisning till ställ-platser på andra orter i Mönsterås kommun. Anslagstavlor
och var de ska stå, som visar denna information, bör ingå i projekteringen. Önskemål finns att
kommunen tar upp övernattningsförbudet i sin lokala ordningsstadga (vilket förekommer i andra
kommuner vid platser med mycket husbilar).

Gatubeläggning mm
6. Stensättningen måste ses över och gropar och skador åtgärdas. Icke belagd yta på torget och backen
ner mot hamnplan bör också stensättas. I kommunens plan ingår att fixa gropar och större
ojämnheter i befintlig stensättning samt att belägga nya ytor som idag inte är belagda med
kullersten, dels på torget och dels ner i backen mot hamnplan. Ytan på torget kanske kan få något
tecken av den gamla krogtomten, typ markering i stensättningen. Undertecknad har försett
kommunen med gamla kartor som visar ”tomten”. Även vägen förbi Ivars kommer att åtgärdas vad
det gäller ojämnheter.
7. Det vore lämpligt att handikappanpassa en yta av stensättningen, ca 1 meter bred, med
kalkstensplattor, likt andra historiska platser. Förslagsvis vägen från Hullgrensgården upp mot torget
på norra sidan där det inte kommer att köra bilar. Finns med i projekteringen.
8. Norra delen av torget utformas så att dagvatten inte rinner mot fastigheterna. Finns med i
projekteringen. I detta ingår även övrig dagvattenhantering i Pataholm.

Hamnplanen i övrigt
9. Soptunnorna bör anpassas till miljön och placeras på en mer undanskymd plats med tydlig anvisning.
Likaså ska platsen för tunnorna kläs in med plank. För förslag på placering se skissen i bilaga 1. Finns
med i projekteringen.

10. De bord som finns anordnas på annat sätt som försvårar att de flyttas runt. Ett alternativ är att göra
en stensättning under möbelgrupperna. Enligt mötet är det bättre att kunna flytta på möblerna, bl.a.
för de som ska sköta gräsklippning.
11. Runt trädet anordnas något som gör det omöjligt att parkera bilar under trädet. Ett förslag är ett
lägre staket runt trädet och gärna bänkar runt trädet, typ Bengt Johanssons bänkar i Nyebo. Finns
med i projekteringen.
12. På hamnplanen längst in mot Hullgrensgårdens trädgård anordnas en lekplats med lämpliga redskap
som passar in i miljön. Det var blandade åsikter om denna punkt vid vårt möte, men arbetsgruppen
tycker ändå att punkten ska finnas med i projekteringen. Det handlar inte om en lekplats för många
hundra tusen, utan om en enklare lekutrustning (i trä som passar i miljön) som max kräver ca 10-12
m2. Finns många godkända alternativ när det gäller detta. Platsen kan diskuteras vidare. Då
åtgärderna ska prissättas i olika moment bör detta också få prissättas för ytterligare bedömning när
man vet vad åtgärderna totalt kommer att kosta. Det är svårare att få till extra moment i ett senare
skede.

Allmän skötsel
13. På hamnplanen ska buskar och buskage hållas efter, både för trevnad och minskad risk för att det
ska skymma sikten. Kommunen vill inte utföra sådana åtgärder utan att först ha vidtalat intilliggande
fastighetsägare. Är på gång.
14. Vid infarten samt andra allmänna ytor ska gräs klippas regelbundet efter behov för att Pataholm ska
kunna leva upp till den vackra vy som finns på flera bilder från denna pärla vid Kalmarsund.
Cykelställets placering vid busshållplatsen gör det svårt att sköta gräsytor runt omkring. ”Knäckan”brunnen är i behov av underhåll. Då det är oklart om det är kommunen eller Trafikverket som är
ansvariga för dessa ytor ska kommunen, enligt ovan, skicka arbetsgruppen en karta över
ansvarsområdet, så vi kan driva frågan vidare mot rätt huvudman.
15. Blommor levereras till Pataholm utan kontakter med boende som förväntas sköta och ta hand om
blommorna under sommaren. Avtal borde upprättas med berörda. Ska skötas med bättre
information i fortsättningen.
Vi önskar utifrån denna skrivelse få boka ett möte med de ansvariga på kommunen för att diskutera våra
förslag.
Pataholm 2020-10-04

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