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Detaljplan för 

Askkakan 3, Lindsdals centrum, 
Kalmar kommun 

Granskningsutlåtande 
 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2022-04-19 – 2022-
05-10. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
Under granskningen har det kommit in yttranden som i huvudsak berör frågor 
om bebyggelse, skuggförhållanden, gång- och cykelvägar samt parkering.  

 

Bebyggelse 
Sakägarna anser att bebyggelsen som föreslås är för tät och hög samt att den 
inte kommer att passa in i området. Kommunens bedömning är att aktuellt 
område fortsatt är lämpligt att använda för bostadsbebyggelse, 
centrumverksamheter och vård samt att de egenskapsbestämmelser som styr 
bebyggelsens utformning är motiverade. 
 
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra 
livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Kalmar har under flera år haft en 
hög utvecklingstakt. Bostadsförsörjning utgör ett allmänt intresse och 
bostadsbyggandet är angeläget för att Kalmar fortsatt ska kunna utvecklas. Det 
behöver planeras för fler bostäder inklusive samhällsservice i hela kommunen. 
Genom att möjliggöra för olika boendeformer (bostadstyper och 
upplåtelseformer) inom samma bostadsområde kan samhällsplaneringen bidra 
till valfrihet för olika önskemål, behov och betalningsförmågor. God 
tillgänglighet till samhällsservice och närhet till vardagens målpunkter och 
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kollektivtrafik ger goda förutsättningar för ett enkelt och jämställt vardagsliv 
samt ger förutsättningar för ett minskat behov av transporter med bil.  
 
Kommunen anser att Lindsdals centrum är ett lämpligt område att utveckla 
med nya centrumverksamheter, bostäder eller nytt omsorgsboende eftersom 
det kan skapa ett större och mer varierat utbud av service och bostäder i 
tätorten. Med bostäder i centrum ökar också antalet människor som är i 
centrum under alla dygnets timmar, vilket bidrar till att det finns närvaro även 
när verksamheterna inte har öppet. Detta bidrar till att upplevelsen av trygghet 
kan öka och att kundunderlaget till verksamheter och mötesplatser ökar 
ytterligare. I enlighet med översiktsplanen gör kommunen bedömningen att 
bebyggelse kan vara tätare i centrum, där avstånd till service är korta, än i 
övriga Lindsdal. Ett mer varierat bostadsbestånd med nya former av bostäder 
som ej utgör majoriteten av utbudet idag är prioriterat för att erbjuda bostäder 
till människor med olika livssituationer och familjekonstellationer. 
 
En detaljplan kan styra vissa fysiska förutsättningar i planbestämmelserna till 
plankartan. I aktuell plan har kommunen valt att styra vad de olika områdena 
kan används till, hur hög bebyggelsen kan bli, hur mycket av fastighetens yta 
som mest får bebyggas och var bebyggelsen får placeras.  
 
Inom den sydöstra delen av planområdet längs Kalmarvägen finns en högsta 
nockhöjd på 12 meter samt en bestämmelse om minsta och högsta takvinkel. 
Det innebär att ny bebyggelse kan uppföras i till exempel tre våningar med 
sadeltak. Bestämmelsen om minsta och högsta takvinkel ska bidrar till att 
utformningen anpassas till de omkringliggande småhusens karaktär och ge ett 
visuellt mjukare intryck. Placeringen utmed gatan ramar in och tydliggör 
gaturummet samtidigt som ett bebyggelsefritt avstånd till befintliga småhus 
öster om vägen skapas. I mitten av planområdet inom den södra delen är det 
möjligt att uppföra ny bebyggelse upp till 16 meter i högsta nockhöjd, vilket 
innebär att maximalt fyra våningar med sadeltak eller fem våningar med platt 
tak kan uppföras. De olika nockhöjderna syftar till att ge förutsättningar för 
viss variation i höjdled och att området ska anpassas mot lägre bebyggelse i 
dess ytterkanter.  
 
Skuggstudie 
Sakägare har under samrådet framhävt att deras hus kommer att skuggas av 
den nya bebyggelsen. Till samrådet genomförde kommunen en skuggstudie 
och studien beräknar skuggning vid vårdagjämning (22 mars), sommarsolstånd 
(21 juni) och höstdagjämning (23 september). Skuggförhållandena undersöks i 
en 3D-modell och visar hur dessa ser ut vid tre olika tider på dygnet, klockan 
10.00, 13.00 och 16.00. Skuggstudierna visar att aktuellt planförslag kan ge viss 
skuggning av omgivande bebyggelse, men inte mer än godtagbart. Från 
klockan 16.00 och framåt under mars och september kommer bebyggelsen 
öster om Kalmarvägen att skuggas som mest, men kommer fortsättningsvis att 
ha goda solförhållanden. Den centrumutveckling som föreslås överensstämmer 
med intentionerna som anges i översiktsplanen. Se planbeskrivning sida 20 
Planförslag; Ny bebyggelse för mer information. 
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Gång- och cykelvägar 
Det har under granskningen inkommit en synpunkt gällande behovet av 
trottoar längs Kalmarvägen. Inom planområdet möjliggörs det för ny gång- 
och cykelväg längs Förlösavägen och Kanngjutarvägen som båda kommer att 
ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen längs Kalmarvägen. De nya 
gång- och cykelvägarna syftar till att förbättra gång- och cykelnätet i området, 
ge ökad tillgänglighet samt säkerhet för gång- och cykeltrafikanter som tar sig 
till och från centrum. Intentionen är också att skapa en bättre koppling till 
Lindsdalsskolan. Frågan om gång- och cykelvägar har därmed hanterats inom 
detaljplanen. Utformningen av gång- och cykelvägar längs hela Kalmarvägen är 
en fråga som behöver tas i ett större perspektiv. Det pågår idag ett arbete där 
vägens utformning studeras och utreds i syfte att tillskapa mer utrymme för 
gång- och cykeltrafik.  
 
Parkering 
Region Kalmar län skriver i sitt yttrande att parkering kommer att utgöra en 
viktig fråga för hälsocentralen inom fastigheten Askkakan 3 och 
folktandvården som är belägen inom fastigheten Frikadellen 1 som ligger 
väster om planområdet. Fastigheten Askkakan 3 ägs av en privat 
fastighetsägare och inte av kommunen. Riktlinjen är att parkering ska ske inom 
den egna fastigheten. Beräkning och planering av parkeringsplatser ska också 
utgå från kommunens gällande riktlinjer för parkering i Kalmar kommun– i 
detaljplan och bygglov. Andra överenskommelser om frågor gällande parkering 
får hanteras tillsammans med fastighetsägaren vid genomförandet av 
detaljplanen. 

 

Planförslaget revideras efter granskningen enligt följande:  
 
Plankarta:  
 

- Det har lagts till ett prickat område (marken får inte förses med byggnad) runt ytan 
för E-Transformatorstation för att bebyggelse eller brännbart upplag inte ska 
placeras i närheten av nätstationen. 

 
Planbeskrivning: 
 

- Planbeskrivningen har justerats och begreppet kabelskåp har nu ersatts med ordet 
nätstation. 

 
- Redaktionella ändringar. 
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Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
 
Kommentar: Noteras. 
 

Lantmäterimyndigheten  
Efter genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2022-04-19) lämnas 
följande yttrande: 
Ingen erinran. 
 
Övrigt 
Redaktionella ändringar lämnas underhand till planhandläggaren. 
 
Kommentar: Noteras. 
 

Boende och fastighetsägare 
Sakägare 1  
Hej!  
 
Jag skickar detta mejl gällande synpunkter för detaljplanen för Askkakan 3 i 
Lindsdals centrum. Jag anser att dessa höghus inte passar in där ni placerat 
dem i detaljplanen. Dessutom försvinner grönområden och kvällssol för oss 
som bor i området, vilket ger oss alla en stor negativ påverkan. Jag anser att 
nya byggnader ska byggas i samklang med området och människorna som bor 
här. Lägre hus som passar in i den gemytliga atmosfären som finns i centrum 
hade varit ett mycket bättre alternativ. Stora höghus hör inte hemma i Lindsdal 
centrum!   
 
Kommentar: Kommunen kvarstår vid den tidigare bedömningen och anser att Lindsdals 
centrum är ett lämpligt område att utveckla med nya centrumverksamheter, bostäder eller 
nytt omsorgsboende eftersom det kan skapa ett större och mer varierat utbud av service och 
bostäder i tätorten. Se kommunens bedömning på sida 1-2 under rubrik ”Bebyggelse” för 
mer information. 
 
Intentionen är att spara så många träd som möjligt och att nya grönytor eller gårdsrum inom 
fastigheten kan skapas, men det är en fråga som hanteras i genomförandet av detaljplanen. 
 
Till samrådet genomförde kommunen en skuggstudie och skuggstudien visar att aktuellt 
planförslag kan ge viss skuggning av omgivande bebyggelse, men inte mer än godtagbart. Se 
kommunens bedömning på sida 2 under rubrik ”Skuggstudie” för mer information. 
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Sakägare 2  
Hejsan jag är absolut för att det ska byggas och utvecklas i Linsdal:) Men måste 
tyvärr säga att med hög hus så gömmer man ju den fina centrumet vi har:) och 
allt känns instängt och kommer kännas som något tråkigt:) och tycker vi ska 
försöka behålla detta gemytliga område med bara Max två vånings hus:) Så 
tråkigt och komma till centrum och bara se lägenhets vägg:) Och för min egen 
del så kommer jag med bara ha lägenhet som min utsikt:) 
 
Kommentar: Se kommunens bedömning på sida 1-2 under rubrik ”Bebyggelse” för mer 
information gällande ny bebyggelse. 
 

Sakägare 3  
Mina synpunkter gällande: Underrättelse om granskning, Askkakan 3, 
Lindsdals centrum. 
  
Lindsdal är ett av kommunen planerat småhusområde och nu vill man lägga in 
bebyggelse i enlighet med City i Kalmar Centrum, detta helt utan övergång mot 
småhusbebyggelse. Ex 1- eller 2-plans bebyggelse mot Kalmarvägen.  
 
Vid kontakt med kommunen har jag informerats om att:  
 
- man inte vill ange + höjder då ev projektör får bestämma utfyllnadsgrad av 
marken. Fyller dom ut i samma nivå som gatan så är det hushöjder på upp 
emot 14 meter (i dagens läge) som vi ska ta ställning till.  
 
- man vill markera centrumet, detta görs lika bra med 1- eller 2-plans 
bebyggelse (se Intermezzo byggnaden). Kommunen säger även att markering 
på detta vis även ska utföras på Berga Centrum, Norrlidens Centrum m.fl, 
skillnaden är att vid dessa centrum är bebyggelsen redan idag flerbostadshus.  
 
- centrum blir lugnare med dagens förslag. Detta vill jag med det bestämdaste 
förneka. Utan insyn mot centrum kommer denna problematik i stället att öka.  
 
- skuggning mot Kalmarvägen säger att vi får sol till kl 16,00. Är det inte så 
dags folk kommer hem och vill utnyttja tomter och altaner.  
 
- konsekvensbeskrivning inte är utförd som tar hänsyn till den ökade trafiken 
på Kalmarvägen. I detaljplanens trafikutredning tas bara hänsyn till ökad 
belastning av av fordon i området. Det vi vänder oss emot att ingen hänsyn tas 
till gångtrafik till och från de allt glesare busshållplatserna längs Kalmarvägen. 
Det borde finnas en trottoar på minst en sida. Folk får hoppa ned i diken om 
två bussar möts.  
 
- behov av skyddsrum är inte aktuellt då detta hanteras av MSB. Anmälan till 
MSB borde vara med som en stående punkt vid kommunens 
Detaljplaneärende och Bygglovsärende. Vi i Lindsdal (nära flygplats) har idag 
tillgång till ett (säger ett) skyddsrum för ca 10.000 personer. Kalmar stad som 
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ligger betydligt längre från flygplatsen har mångdubbelt fler skyddsrum. Ska vi 
se det som att Lindsdalsborna kan offras vid ev konflikt. Kommunen kan inte 
bara skylla på MSB. Hur ärendet sköts hänger till stor del ihop med 
Kommunens agerande. 
Orter som ligger långt ut i skogen får stor uppmärksamhet via media för 
avsaknaden av skyddsrum.  
 
Om behovet av bostäder är så stort, varför har inte området runt Lindsdals IP 
planerats för flerbostadshus i stället för som idag villabebyggelse. Hela 
Snurrom har utrymme för bostadsbebyggelse i betydligt större omfattning än 
ett par våningar på parkeringsutrymme i Lindsdals C.  
 
Har även tittat på P-utredning gjord för Kommunens räkning, där man 
förordar cykel till centrum för att handla. Ni vill mao se 70-åringar på cykel 
med tre stora matkassar. Får man inte parkeringsplats på stora shoppingdagar 
som tors- och fredagar åker folk in till de stora shopcentrumen i stället för till 
Lindsdal. Detta är väl vad kommunen vill se, lägg ner centrum så får vi fler 
flervåningshus. Ingen hänsyn har tagits till ett större behov av 24-timmars 
parkering som inte blir tillgänglig som dagparkering i centrum, vilket blir 
följden om alla ska cykla eller åka kommunalt. Detta gör att parkeringarna 
måste ökas i stf minskas. Bensin-, diesel- eller elfordon måste parkeras 
någonstans då folk inte kan vara utan bil för resor utanför tätorten. 
 
Kommentar:  
Plushöjder 
Kommunen kvarstår vid den tidigare bedömningen och anser inte att marken inom 
planområdet behöver regleras med plushöjder i plankartan eftersom det kan försvåra 
genomförandet av planen. Mer detaljerad projektering av de olika berörda fastigheterna, dess 
bebyggelse och omgivning, sker i samband med bygglovsansökan. Höjder för byggnader mäts 
från medelmarknivån. Generell förändring av markens höjdläge med mer än 50 centimeter 
kräver marklov. 
 
Bebyggelse 
Kommunen kvarstår vid den tidigare bedömningen och anser att Lindsdals centrum är ett 
lämpligt område att utveckla med nya centrumverksamheter, bostäder eller nytt 
omsorgsboende eftersom det kan skapa ett större och mer varierat utbud av service och 
bostäder i tätorten. Med bostäder i centrum ökar också antalet människor som är i centrum 
under alla dygnets timmar, vilket bidrar till att det finns närvaro även när verksamheterna 
inte har öppet. Detta kan bidra till att upplevelsen av trygghet kan öka och att 
kundunderlaget till verksamheter och mötesplatser ökar ytterligare. Kommunen arbetar efter 
ett fattat beslut om att undersöka möjligheten att ta fram en ny detaljplan för Lindsdals 
centrum. Uppdraget går också i linje med intentionerna i kommunens översiktsplan Unika 
Kalmar från år 2013 som beskriver att Lindsdals centrum har rollen som stadsdelscentrum 
och kan kompletteras med till exempel flerbostadshus. I enlighet med översiktsplanen gör 
kommunen bedömningen att bebyggelse kan vara tätare i centrum, där avstånd till service är 
korta, än i övriga Lindsdal. Ett mer varierat bostadsbestånd med nya former av bostäder 
som ej utgör majoriteten av utbudet idag är prioriterat för att erbjuda bostäder till människor 
med olika livssituationer och familjekonstellationer.  
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Inom den sydöstra delen av planområdet längs Kalmarvägen finns en högsta nockhöjd på 12 
meter samt en bestämmelse om minsta och högsta takvinkel. Det innebär att ny bebyggelse 
kan uppföras i till exempel tre våningar med sadeltak. Bestämmelsen om minsta och högsta 
takvinkel ska bidrar till att utformningen anpassas till de omkringliggande småhusens 
karaktär och ge ett visuellt mjukare intryck. Placeringen utmed gatan ramar in och tydliggör 
gaturummet samtidigt som ett bebyggelsefritt avstånd till befintliga småhus öster om vägen 
skapas. I mitten av planområdet inom den södra delen är det möjligt att uppföra ny 
bebyggelse upp till 16 meter i högsta nockhöjd, vilket innebär att maximalt fyra våningar 
med sadeltak eller fem våningar med platt tak kan uppföras. De olika nockhöjderna syftar 
till att ge förutsättningar för viss variation i höjdled och att området ska anpassas mot lägre 
bebyggelse i dess ytterkanter.  
 
Skuggförhållanden 
Till samrådet genomförde kommunen en skuggstudie och skuggstudien visar att aktuellt 
planförslag kan ge viss skuggning av omgivande bebyggelse, men inte mer än godtagbart. Se 
kommunens bedömning på sida 2 under rubrik ”Skuggstudie” för mer information. 
 
Trafik 
Se kommunens bedömning på sida 3 under rubrik ”Gång- och cykelvägar” för mer 
information gällande gång- och cykelvägar längs Kalmarvägen. 
 
Antalet nya parkeringsplatser till följd av ny bebyggelse är en genomförandefråga, vilket 
innebär att frågan hanteras i genomförandet av detaljplanen. Beräkning och planering av 
parkeringsplatser ska utgå från Kalmar kommuns gällande riktlinjer för parkering i 
Kalmar kommun– i detaljplan och bygglov. Lindsdals centrum har goda förutsättningar vad 
gäller hållbara resor med intilliggande välutbyggt gång- och cykelvägnät samt busshållplats 
med avgångar uppemot var femte minut. Busshållplatsläget med busstrafik i norrgående 
riktning möjliggörs att flyttas ut till Kalmarvägen för att förbättra framkomligheten och 
korta ned restider för busstrafiken. Samtidigt ska rätt balans av antal bilparkeringsplatser 
främjas. 
 
Skyddsrum 
Det är möjligt att uppföra skyddsrum inom de bestämmelser som finns reglerade i 
detaljplanen. Det ligger på enskilda och kommunen att uppföra skyddsrum, men det behöver 
komma som ett uppdrag från regeringen. Det går att läsa mer om Lag (2006:545) om 
skyddsrum. 
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Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Kretslopp Sydost 
Hej 
 
Vid fortsatt planering för ombyggnation och förändring av området förutsättes 
att planering sker för framtida avfallshantering i enlighet med gällande 
renhållningsförordning. Önskvärt är att vi får ta del av Ritningar innan bygglov 
sökes. Så vi kan se att man tagit hänsyn till Renhållningsordningen och Avfall 
Sveriges handbok. 
 
Kommentar: Noteras. 
 

Polismyndigheten 
Polismyndigheten har ingen erinran eller ytterligare kommentarer till det 
förslag av detaljplan som presenteras. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
Trafikverket 
Planförslaget berör inte statlig infrastruktur. Trafikverket har inget att erinra 
mot förslaget. 
 
Kommentar: Noteras. 
 

Region Kalmar län 
I Region Kalmar läns samrådsyttrande (RS 2022/33, 2022-01-27) underströks 
betydelsen av den bilparkering som används för besökare till hälsocentral och 
folktandvård i Lindsdals centrum. I samrådsredogörelsen framgår att Kalmar 
kommun ser att ett eventuellt framtida behov av nya parkeringsplatser hanteras 
vid planens genomförande.  
 
Region Kalmar län vill än en gång påminna om att parkeringsplatserna är en 
viktig förutsättning för att kunna bedriva verksamhet i Lindsdals centrum. 
Kalmar kommun får med fördel involvera Region Kalmar län i ett tidigt skede 
inför ett eventuellt genomförande av detaljplanen. 
 
Kommentar: Noteras. Fastigheten Askkakan 3 ägs av en privat fastighetsägare och inte av 
kommunen. Riktlinjen är att parkering ska ske inom den egna fastigheten. Beräkning och 
planering av parkeringsplatser ska också utgå från kommunens gällande riktlinjer för 
parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och bygglov. Andra överenskommelser om frågor 
gällande parkering får hanteras tillsammans med fastighetsägaren vid genomförandet av 
detaljplanen. 
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E.ON Energidistribution AB (E.ON)  
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i 
ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 
 
E.ON noterar att ordet ”kabelskåp” används i planbeskrivning (se t.ex. i 
planbeskrivningen under rubrik ”Beskrivning av planbestämmelser” s. 29 
”Användningen säkerställer utrymme för befintligt kabelskåp”, rubrik ”Teknisk 
försörjning” s. 16 ” E.on har ledningar i form av låg- och 
mellanspänningskablar samt kabelskåp inom planområdet” samt rubrik 
”Förändring av teknisk försörjning” s. 25 ” Befintligt kabelskåp mellan ICA 
och Intermezzo kommer att finnas kvar och en yta i plankartan planläggs för 
E-Transformatorstation”). E.ON vill förtydliga att ett kabelskåp inte är 
detsamma som en transformatorstation och ordet kabelskåp i 
planbestämmelserna ska bytas ut till ”nätstation” eller ”transformatorstation”.  
 
E.ON noterat kommunens kommentar om man inte vill lägga ut 
avståndsförhållanden i planbestämmelser eller plankarta med hänvisning till en 
teknikneutral utformning. E.ON anser att man måste utgå från dagens regler 
då avstånden bland annat handlar om personsäkerhet i form av att man måste 
kunna öppna dörrar (utrymningsvägar) med mer, och yrkar därför enligt nedan.  
 
E.ON noterat i illustrationskartan att parkering finns nära 
transformatorstationen. Parkeringens utformning får ej utformas så att drift 
och underhåll av transformatorstationen försvåras. Det måste finnas plats att 
öppna dörrar till transformatorstation samt att det måste finnas en 
utrymningsväg. Därav ser E.ON att man inte anlägger p-platser precis bredvid 
stationen. Inte heller får man planerar buskar eller träd i närheten till 
transformatorstation, då vi underhållsröjer marken kring stationer. Det ska vara 
möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. 
 
E.ON noterar att ett E1-område ligger ”kloss-i-kloss” med kvartersmarken. 
Enligt svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, 
utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorbyggnad till 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag ska uppgå till minst fem meter. 
E.ON yrkar därför återigen att det i plankartan avsätts ett prickmarksområde 
runt E-området, där ovan angivna mått uppfylles, samt att planbestämmelserna 
kompletteras med en skrivelse som informerar om att det 5 meter från 
transformatorbyggnaden ej får finnas brännbara byggnadsdelar och att 
brännbart upplag ej får uppställas.  
 
E.ON observerar att det inuti E1-området finns ett fåtal prickar inuti E1-
området (antagligen en egenskapsgräns), och ser gärna att kartan förtydligas 
genom att prickarna tas bort så att dessa inte kan misstolkas som prickmark 
inom E1-området. 
 

Kommentar: Planbeskrivningen har justerats och begreppet kabelskåp har nu ersatts med 
ordet nätstation. 
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Illustrationen är ritad utifrån hur det ser ut idag i anslutning till nätstationen. Anläggning 
av parkering är en genomförandefråga och styrs inte i detaljplanen, utan hanteras i 
genomförandet av planen.  
 
Det har lagts till ett prickat område (marken får inte förses med byggnad) runt ytan för E-
Transformatorstation för att bebyggelse eller brännbart upplag inte ska placeras i närheten av 
nätstationen. 
 
Pickarna inom ytan för E-Transformatorstation utgör linjer för rättigheter inom området och 
kan därmed inte tas bort. Ytan för prickmark har heller inte samma utseende som linjerna 
för rättigheter.  
 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
 

 

Följande sakägare och likställda har senast under 
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte 
blivit tillgodosedda:  
 
Samråd 

Sakägare 1  
Sakägare 2  
Sakägare 3  

Sakägare 4  

 
Privatperson 1  
Privatperson 2  

Privatperson 3  

Privatperson 4  

Privatperson 5  
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Granskning 

Sakägare 1  
Sakägare 2  
Sakägare 3  

 

Region Kalmar län 

 

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2022-04-19 

 

 

 

Evelina Abrahamsson 

Planarkitekt 
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