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Be�ntligt vägnät

Föreslagen ny vägdragning

Be�ntligt båthamn

Område D utgår ur planprogram-
met på grund av strandskyddet 
och områdets rekreationsvärden.

Placering av tomter som riktar sig 
från skogen och ut mot fältet ger 
attraktiva tomter med �na utblickar 
över  fältet.  Marken kommer 
förmodligen behöva utfyllnad för 
att klara av översvämningsrisken. E 
följer den be�ntliga vägens 
sträckning men för att exploatera E  
krävs att ny väg tillskapas.  C är en 
lucktomt och utbyggnad känns här 
naturligt. 

Område A har delvis �yttats efter 
samrådsskedet och omfattar nu delar av 
fältet. Placering av tomter som riktar sig 
från skogen och ut mot fältet ger 
attraktiva lägen med �na utblickar över  
fältet. Marken kräver utfyllnad för vissa 
delar för att klara översvämningsrisken 
och skogen åt väster behöver möjligen 
glesas ut. En skogsväg sträcker sig öster 
om området, vid eventuell exploatering 
behöver denna förbättras. 

Möjligt område för placering av ny 
småbåtshamn.

Området ligger i anslutning till 
den be�ntliga vägen. Skogsrem-
san mellan vägen och fältet 
kommer vid exploatering tas bort 
vilket kommer ge öppnare ytor 
och även öka utblickarna mot 
fältet för de som bor på öster sida 
om Sundholmsvägen.

Nytillkommet område efter 
samrådsskedet.  Området har 
�na utblickar över fältet i slder 
och följer den be�ntliga 
vägens sträckning

Område B sluttar från norr till 
söder, högsta punkten ligger på ca 
48,5 m ö h. Delar av området kan 
vara i behov av uppfyllnad vid 
eventuell exploatering. Området 
har �na utblickar över fältet och 
följer den be�ntliga vägens 
sträckning 
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Karta B, idékarta


