Patabygdens samhällsförening
Att: Anette Elmgren-Petersson m.fl.
Mönsterås kommun

Skrivelse angående Pataholm och dess trafik- och parkeringssituation mm
Pataholm är ett mycket attraktivt utflyktsmål för både inhemska turister och de som kommer längre ifrån.
Många vill stanna till och njuta av utsikt och den vackra miljön. Turister och besökare som kommer måste
kunna köra och parkera på ett säkert sätt som alla, både bofasta och besökare, ser som positivt.

Bakgrund
I samband med Patabygdens Samhällsförenings årsmöte, den 17:e maj 2020, beslutades, utifrån en motion
som inkommit till årsmötet, att en arbetsgrupp skulle bildas. Motionen handlade om att göra Pataholm
säkrare ur trafiksynpunkt och att få en fungerande parkeringsmiljö. Dessutom har flera punkter som drivits
gentemot kommunen sedan tidigare också hanterats i arbetsgruppen och denna skrivelse. Bl.a. har
Samhällsföreningen vid flera tillfällen haft möten där kommunen deltagit med olika representanter.
Arbetsgruppens sammansättning: Lennart Gustafsson, Eva Gustafsson, Malin Elmlid, Monika Hagström,
Linda Jonsson, Adam Fantenberg, Jan-Olof Colberger, Per-Anders Carlsson, Elisabeth Svensson, Ivar Jung
Anders Erikson och Thomas Bohlin. Till arbetsgruppen räknas de som deltagit på de arbetsmöten som hållits
(24:e maj och 7:e juni) samt anmält intresse via samhällsföreningen.
För en planskiss över föreslagna åtgärder 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.
2. Gårdsgatan förlängs från vägskälet till Pataholm intill nuvarande gräns för gårdsgata.

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.
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. Önskemål om laddplatser för el-bilar finns, förslagsvis där P-platser för
boende markerats.

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.

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.
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.
8. Norra delen av torget utformas så att dagvatten inte rinner mot fastigheterna.

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.
10. De bord som finns anordnas på annat sätt som försvårar att de flyttas runt. Ett alternativ är att göra
en stensättning under möbelgrupperna.
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.
12. På hamnplanen längst in mot Hullgrensgårdens trädgård anordnas en lekplats med lämpliga redskap
som passar in i miljön.

Allmän skötsel
13. På hamnplanen ska buskar och buskage hållas efter, både för trevnad och minskad risk för att det
ska skymma sikten.
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.
15. Blommor levereras till Pataholm utan kontakter med boende som förväntas sköta och ta hand om
blommorna under sommaren. Avtal borde upprättas med berörda.

Vi önskar utifrån denna skrivelse få boka ett möte med de ansvariga på kommunen för att diskutera våra
förslag.

Pataholm 2020-06-21

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