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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
I samrådsredogörelsen redovisar kommunen de synpunkter som har kommit 
in under samrådet för detaljplanen. Kommunen tar också ställning till 
synpunkterna och tydliggör vid behov bakgrunden till olika 
ställningstaganden. Synpunkterna är sammanfattade för att göra 
redogörelsen tydlig. Alla yttranden finns sin helhet längst bak i 
samrådsredogörelsen. De synpunkter som inte har blivit tillgodosedda är 
sammanställda under en egen rubrik. 
 
Ställningstagandena utgår i huvudsak från detaljplanens syfte som är 
möjliggöra att en ny förskola kan byggas inom området.  
 

RESULTAT AV SAMRÅDET 
 
13 skriftliga yttranden har kommit in till miljö- och samhällsnämnden. 

Lista över de som har lämnat synpunkter 
Inkomna yttranden Datum Synpunkt 

Statliga och regionala myndigheter 
och organisationer 

  

Länsstyrelsen  22-07-25 Arkeologi 
Brottsförebyggande 
åtgärder 

Kommunala förvaltningar och bolag  
 

Kart och Lantmäteri 22-06-15  
Avfall VA 22-07-28 Medskick, hämtnings- & 

Transportväg, 
Riktlinjer gällande mått 
och avstånd: 
 

Övriga organisationer och företag  
  

Skanova 22-06-30 Ingen synpunkt 
medskick om flytt av 
ledningar 

Swedavia 22-07-01 Ingen synpunkt 
Jamtli 22-07-14 Ingen synpunkt 

medskick om stenröse 
Räddningstjänsten  22-07-26 Ingen synpunkt 
Jämtkraft 22-07-27 Ingen synpunkt 
Postnord 22-07-29 Ingen synpunkt 

Privatpersoner övriga 
  

S1. AG, S2. LG 22-06-15 Trafik 
S3. RJ  22-06-15 Trafik 
S4 AW, S5 BOD 22-06-29 Trafik 
S6. SG 22-08-07 Trafik 
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Ändringar i planförslaget efter samråd 
Med anledning av de synpunkter som har kommit in under samrådet har 
kommunen valt att göra följande ändringar i planförslaget: 
 

- Trottoar till planområdet längs Storfjällvägen föreslås förlängas för 
att även omfatta del av Gåsenvägen 
 

- Övergång föreslås över Gåsenvägen 
 
- Andelen parkeringar för personal föreslås utökas 

 
- Planbeskrivningen förtydligas utifrån synpunkter från kommunala 

Lantmäterimyndigheten 
 

- Planbeskrivningen har kompletterats avseende utformningskrav och 
riktlinjer för avfallshämtning 
 

Ändringar som föreslås utanför planområdet: 
 

- Planbeskrivningen kompletteras och förtydligas avseende ny 
trottoar/gång- och cykelstråk som föreslås utökas för att även 
omfatta en sträcka norr om planområdet 

 
Övriga ändringar efter samrådet är: 
 

- Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats avseende 
ekonomiska kostnader för anläggningskostnad trottoar/gång- och 
cykelväg samt utbyggnad av kommunala huvudledningarna för VA 
 

- En arkeologisk utredning har beställts  
 

- Dagvattenutredningen har uppdaterats och planbeskrivningen har 
uppdaterats utifrån aktuell version. 

 
Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda: 
 

- Infart till förskolan från Storfjällvägen istället för via Gåsenvägen 
  

SÅ HAR SAMRÅDET GÅTT TILL 
Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under tiden mellan den 13 
juni till och med den 7 augusti 2022. Information om samrådet skickades via 
brev eller e-post till berörda sakägare, myndigheter, organisationer, 
kommunala förvaltningar och hyresgäster samt andra boende/verksamma. 
Detaljplaneförslaget har också funnits på kommunens hemsida samt på 
Östersunds bibliotek. 
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Samrådshandlingarna bestod av: 
• Plankarta med planbestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Planbeskrivning 
• Grundkarta  
• Fastighetsförteckning med berörda sakägare  
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 
• Utredningar och analyser  

- Dagvattenutredning, Sigma Civil, Utkast version 0.7 
- Naturvärdesinventering, Väg& Miljö 2022-02-04 
- Naturvärdesinventering Torvalla Odensala, Tyréns 2020-12-18 
- Geoteknisk undersökning, TO19, K-Konsult 1980-02-12 
- Geoteknisk undersökning, TO5, K-Konsult 1978-08-04 
- Dialogmöte, Ottfjällets förskola 2022-01-25 
 

Under samrådstiden ordnade kommunen öppet hus ute på plats vid 
planområdet. Vid öppet hus deltog cirka 15 personer. 
 
Under mötet diskuterades: 

- Planprocessen 
- Nyttjande av stråk genom befintliga bostäder norr om planområdet 
- Lugnt område idag, önskar ha det så även i fortsättningen 
- Trafiksäkerhet 
- Parkeringar 
- Smittskydd vid en stor förskola 
- Utformning med staket runt förskolegård 
- Varför byggs inte ett äldreboende som gällande detaljplan föreslår 
- Produktionstid och påverkan under byggtiden 
- Stråk och användande av stigar inom planområdet och nordost över 

ängen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 
De huvudsakliga synpunkterna handlade om trafik och påverkan på de 
boende i närområdet kring Gåsenvägen.  I texten nedanför följer en 
sammanfattning av synpunkterna och samhällsbyggnads ställningstaganden 
till dem. Fullständiga yttranden finns i en bilaga längst bak i 
samrådsredogörelsen. 
 

Statliga och regionala myndigheter och organisationer 
 
Länsstyrelsen 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt 
förslaget inte kommer att prövas. 
 
Råd och allmänna synpunkter 
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Om 
det behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även råd i övrigt om 
tillämpningen av PBL. 
 
Arkeologi 
Mot bakgrund av att det finns äldre odlingslämningar inom planområdet, 
bland annat i form av odlingsrösen, bör det utredas arkeologiskt om det 
förkommer lagskyddade fornlämningar i form av fossil åkermark i området. 
En arkeologisk utredning kan antingen upphandlas av kommunen direkt 
eller beställas via Länsstyrelsen. 
 
Brottsförebyggande 
Länsstyrelsen ser positivt på att området trygghet behandlas under särskild 
rubrik i detaljplanen, att kommunen resonerar om aspekter i den fysiska 
miljön som påverkar den upplevda tryggheten och att trygghetsskapande 
åtgärder föreslås.  
 
I likhet med kommunen anser Länsstyrelsen att bristen av insyn över 
området är ett problem. Brist på social kontroll från boende och 
förbipasserande ökar risken för brottslighet, så som skadegörelse och 
klotter. Belysning är en brottsförebyggande åtgärd som nämns i 
planhandlingarna. För denna åtgärd kommer placering och utformning av 
själva belysningen vara särskilt viktig för att uppnå en brottsförebyggande 
effekt. Se bilaga för ytterligare stöd i fråga om gatubelysning som 
brottsförebyggande åtgärd på offentliga platser. För att förebygga klotter 
och skadegörelse kan även grönska placeras intill fasaderna, vilket försvårar 
tillgängligheten till dem. Tillbyggnader bör placeras så att de inte möjliggör 
åtkomst till tak eller försämrar överblickbarheten över förskoleområdet. Det 
finns även en risk att förskolan kvälls- och helgtid blir en plats som används 
av ”obehöriga” personer. Därför bör särskild hänsyn tas i det fortsatta 
planarbetet att säkerställa och öka möjligheterna till naturlig övervakning, 
överblickbarhet och fria siktlinjer. 
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Av planhandlingarna framgår att en vall ska anläggas i planområdets norra 
del. För kännedom kan vallen, beroende på höjd och placering, ytterligare 
bidra till minskad insyn över området.  
 
Avslutningsvis vill Länsstyrelsen informera om att det finns ekonomiskt 
stöd att söka hos Länsstyrelsen Jämtlands län för att genomföra brotts- och 
trygghetsanalyser samt utveckla trygghetsskapande och brottsförebyggande 
åtgärder i skolmiljö.  
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
Arkeologi 
En arkeologisk utredning har beställts via kontakt med länsstyrelsen. 
 
Brottsförebyggande 
Samhällsbyggnad noterar informationen och bifogar yttrandet och bilagan 
till Barn- och utbildningsförvaltningen och till ansvariga för den fortsatta 
projekteringen. I planbeskrivningen beskrivs att hänsyn ska tas till belysning 
och andra åtgärder för att skapa trygghet vid den nya förskolan.  
 

Kommunala förvaltningar och bolag 
Avfall VA, Återvinning 
Hämtnings & Transportväg: 
Väg för hämtning av avfall ska vara dimensionerad och i sådant skick att 
den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som 
normalt används i hämtningsområdet. Det innebär bland annat att 
transportväg ska vara tillräckligt bred och ha tillräckligt fri höjd längs hela 
sträckan för hämtningsfordonen. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta 
på den fria höjden. Vägens lutning får inte medföra risker för 
hämtningspersonalen eller andra personer som vistas i området. Det ska 
finnas tillräcklig plats för att vända. Backning ska undvikas. 
 
Riktlinjer gällande mått och avstånd: 
Sopbil och slamtömningsbil behöver en vändradie på 9m samt en hindersfri 
remsa på 1,5 meter för bilens överhäng. 
 
Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna 
förekommer. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan 
vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Samhällsbyggnad noterar detta. Planbeskrivningen förtydligas och 
kompletteras med uppgifterna. Samhällsbyggnad har även vidarebefordrat 
informationen till ansvariga för projektet och projektering.  
 
Kart- och lantmäteri 
Användningsbestämmelserna S, D och K (på plankartan)  
Inom kvartersmarken kombineras ändamålen S (skola), D (vård) och K 
(kontor). Ändamålen S (skola) och D (vård) anses normalt vara 
kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (s k allmän kvartersmark). 
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Det innebär att de särskilda markåtkomst- och ersättningsreglerna i 6 kap. 
13Â§ och 14 kap. 14Â§ i plan- och bygglagen (PBL) här kan bli tillämpliga. 
Reglerna ger kommunen skyldighet och också en viss rätt att lösa in allmän 
kvartersmark. När allmän kvartersmark (skola, vård) kombineras med 
användning som utgör enskild kvartersmark (kontor) kan det medföra 
problem vid genomförandet. Till exempel kan det vara oklart var 
bestämmelserna om inlösen enligt ovan nämnda lagrum gäller. För att 
belysa problematiken kan följande scenario tänkas: Om kommunen skulle 
försälja område som utgör allmän kvartersmark i detaljplan, så kvarstår 
kommunens inlösenrätt och inlösenskyldighet här pga S och D på 
plankartan. Det riskerar alltså här att uppstå oväntade konsekvenser och 
osäkerhet för båda parter. För att undvika eventuella hinder vid 
genomförandet bör ändamål som utgör allmän kvartersmark i så stor 
utsträckning som möjligt redovisas avgränsat som en egen användning. Om 
ändamål som innebär användning som allmän respektive enskild 
kvartersmark (S, D respektive K) ändå vill användas inom samma område, 
bör något om det nämnas och motiveras i planbeskrivningens 
genomförandedel. Det vill säga t ex något om att kommunen bedömer att 
problemet eller risken med detta är liten, och varför.  
 
Övrigt  
I planbeskrivningens genomförandedel (s. 37) under rubriken 
”Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser”, fjärde stycket: byt ut ordet 
”fastighetsregleringen” mot fastighetsbildningen.  
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
Inom planområdet kombineras användningarna skola och vård och kontor. 
Skola och vård avser kvartersmark för annat än enskilt bebyggande, så 
kallad allmän kvartersmark medan användningen kontor i normalfallet är 
kvartersmark för enskilt bebyggande. I plan- och bygglagen finns särskilda 
regler för kommunens rättighet och skyldighet att lösa in allmän 
kvartersmark. Det kan i vissa fall uppstå oklarheter om när inlösensreglerna 
gäller i de fall samma område planeras för både enskild och allmän 
kvartersmark (kontor respektive vård och skola i detta fall) om marken 
skulle säljas till en privat aktör. I detta fall syftar detaljplanen till att 
möjliggöra en kommunal förskola. De kompletterande användningarna vård 
och kontor har lagts till för att göra detaljplanen flexibel och aktuell även på 
lång sikt och tanken är att område ska kunna användas till andra kommunala 
verksamheter i det fall behovet av en förskola skulle upphöra. Sannolikheten 
för att detta skulle hända bedöms dock i dagsläget vara mycket liten och 
sannolikheten att området skulle säljas till en privat aktör ännu mindre. I det 
fall området exempelvis skulle säljas till en privat skolaktör upphör också 
den kommunala inlösenskyldigheten när bygglov givits (PBL 14 kap § 14). 
Fördelarna med en flexibel plan med kombinerade användningar bedöms 
därför väga tyngre än risken för oklarheter vid en eventuell framtida 
markförsäljning. 
 
Övrigt 
Planbeskrivningen uppdateras med att ordet fastighetsreglering byts ut och 
ersätts med fastighetsbildningen, enligt synpunkt.  
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Övriga organisationer och företag  
Skanova 22-06-30 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 
planförslag. 
 
Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Samhällsbyggnad noterar detta. I planbeskrivningen under rubriken 
Tekniska anläggningar och ledningar finns beskrivet att exploatören 
bekostar eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark/planområdet.  
 
Swedavia 22-07-01 
Inget att erinra. 
 
Jamtli 22-07-14 
Jamtli har givits tillfälle att inkomma med synpunkter i rubricerat ärende. 
Det odlingsröse som finns inom planområdet är ej lagskyddad fornlämning 
utan härrör från den intilliggande åkermarken. Som sådant är det ett 
intressant objekt som berättar om områdets historia. Enligt planförslaget 
ligger röset i område Natur och kommer ej att påverkas av kommande 
exploatering. 
 
Jamtli har ur kulturhistorisk synvinkel inget att erinra i ärendet. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Samhällsbyggnad noterar detta. En arkeologisk utredning har beställts för 
att undersöka om det förkommer lagskyddade fornlämningar i form av fossil 
åkermark i området. Se även Länsstyrelsen yttrande och Samhällsbyggnads 
kommentar ovan under nämnd rubrik. 
 

Privatpersoner 
Inkomna synpunkter under samrådstiden från privatpersoner rör frågor om 
trafik och frågor kring: 

- Genomfart Gåsenvägens område 
- Infart från Storfjällvägen 
- Parkeringar, hämta/lämnazon 

 
Synpunkterna bemöts under rubrikerna nedan. Yttrandena finns att läsa i sin 
helhet längst bak, i bilaga till samrådsredogörelsen. I tabellen under rubriken 
Lista över de som lämnat synpunkter framgår vem av privatpersoner som 
har lämnat synpunkter inom respektive ämnesområde.  
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Genomfart Gåsenvägens område 
I planförslaget redovisas att ett stråk genom området med bostäder norr om 
planområdet kan nyttjas för att ta sig till förskolan för de som nyttjat 
busshållplatsen vid Smällhögsvägen. Vägen igenom området sköts idag av 
en samfällighet och oro kring skötsel, sandning vintertid med mera, samt 
oro om mer människor som vistas i deras område lyftes fram. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Östersunds kommun ändrar i planförslaget efter samrådet och föreslår att 
trottoar/gång- och cykelstråk förlängs även norr om planområdet så att det 
blir möjligt att röra sig längs kommunal gata för att ta sig mellan 
busshållplatsen och förskola. En övergång över Gåsenvägen föreslås också 
anläggas för att öka säkerheten för de som rör sig i området. 
 
Infart från Storfjällvägen 
I yttranden från privatpersoner lyfts frågan om att ha infart till förskolan från 
Storfjällvägen. Frågor som trafiksäkerhet och störningar för boende lyfts 
fram som anledningar att kommunens bör se över möjligheten att förlägga 
infarten till förskolan direkt från Storfjällvägen. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Östersunds kommun bedömer att det är lämpligt att nyttja den kommunala 
gatan, Gåsenvägens befintliga infart då det innebär att befintlig infrastruktur 
kan nyttjas och att mindre ingrepp behöver göras i naturmark. Kommunen 
eftersträvar att i så stor utsträckning som möjligt undvika att anlägga fler 
infarter mot Storfjällvägen av säkerhetsskäl. Gåsenvägen bedöms utifrån 
den idag begränsade trafiken i kombination med en breddning av 
vägområdet vara lämplig som infart till förskolan. Planförslaget utformas 
även så att hämta och lämna zonen förläggs inom kvartersmarken och med 
lösningar som innebär backning kan undvikas, vilket förbättrar flödet och 
säkerheten vid förskolan och längs Gåsenvägen.  
 
I samband med ett genomförande av planförslaget ska även gång- och 
cykelstråk utanför planområdet ses över och förbättras för att öka säkerheten 
för de som rör sig i området.  I gällande detaljplan är området för förskolan 
planlagt för ett äldreboende, också med tilltänkt infart mot Gåsenvägen. 
 
Parkeringar, hämta/lämna 
I de inkomna yttrandena lyfts en oro över att parkeringar och platser vid 
hämta/lämna inte kommer att räcka och att parkeringar inne på det befintliga 
bostäderna norr om Gåsenvägen kommer att nyttjas.  
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Planförslaget utgår ifrån Östersunds parkeringspolicy där antalet parkeringar 
anpassats efter förskolans placering i staden. Efter samrådet har Barn- och 
utbildningsförvaltningens sett över sina behov av parkeringar och föreslår 
att personalparkeringar uppdateras från 8 till 12 utifrån den personal som 
kommer att finnas på förskolan. Det finns utrymme inom förskoletomten för 
att anordna parkeringarna som bedöms behövas utan att behöva ta friyta i 
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anspråk som ska prioriteras över parkeringar. Det finns även utrymme att 
förlänga hämta/lämnazonen om behov av detta uppstår.   
 
Den hämta- och lämnazon som föreslås innebär att trafikflödet leds förbi 
förskolan i en riktning, därmed undviks backrörelser. Parkeringsfickor går 
att ordna inom förskoletomten och med närhet till förskolans entré. Detta 
gör att föreslagen lösning för hämta/lämna bedöms skapa förutsättningar för 
en säker och tillgänglig trafiksituation vid ett genomförande av 
planförslaget. Transporter och avfallsfordon har en separat infart i 
Gåsenvägens västra del, vilket ytterligare bidrar till att kommunens bedömer 
att den framtida trafiksäkerheten kommer att kunna säkerställas.   
 
 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Saga Walldén 
 
 
 
Östersund den 14 september 2022. 
 
 
 
Maria Boberg Saga Walldén  
Stadsarkitekt Planarkitekt 
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BILAGA SAMRÅDSYTTRANDEN 
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Samrådsyttrande

Datum Ärendebeteckning
2022-07-25 402-4574-22Samhällsenheten

Östersunds kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se

Postadress:831 86 Östersund Telefon: 010-225 30 00 E-post: jamtland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jamtland

Samråd om förslag till detaljplan för Torvalla 9:9, 
Förskola i Fjällmon, Östersunds kommun

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har fått planhandlingar för samråd. Detaljplanen handläggs med 
standardförfarande enligt bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola i Fjällmon, Torvalla. För 
att skapa en flexibel plan för framtida ändrade behov, möjliggör detaljplanen även 
för övriga undervisningslokaler, kontor och vård. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer 
att prövas.

Råd och allmänna synpunkter
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Om det 
behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även råd i övrigt om tillämpningen 
av PBL.

Arkeologi
Mot bakgrund av det finns äldre odlingslämningar inom planområdet, bland annat i 
form av odlingsrösen, bör det utredas arkeologiskt om det förkommer lagskyddade 
fornlämningar i form av fossil åkermark i området. En arkeologisk utredning kan 
antingen upphandlas av kommunen direkt eller beställas via Länsstyrelsen.

Brottsförebyggande
Länsstyrelsen ser positivt på att området trygghet behandlas under särskild rubrik i 
detaljplanen, att kommunen resonerar om aspekter i den fysiska miljön som 
påverkar den upplevda tryggheten och att trygghetsskapande åtgärder föreslås. 
I likhet med kommunen anser Länsstyrelsen att bristen av insyn över området är ett 
problem. Brist på social kontroll från boende och förbipasserande ökar risken för 
brottslighet, så som skadegörelse och klotter. Belysning är en brottsförebyggande 
åtgärd som nämns i planhandlingarna. För denna åtgärd kommer placering och 
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Samrådsyttrande

Datum Ärendebeteckning
2022-07-25 402-4574-22

utformning av själva belysningen vara särskilt viktig för att uppnå en 
brottsförebyggande effekt. Se bilaga för ytterligare stöd i fråga om gatubelysning 
som brottsförebyggande åtgärd på offentliga platser. För att förebygga klotter och 
skadegörelse kan även grönska placeras intill fasaderna, vilket försvårar 
tillgängligheten till dem. Tillbyggnader bör placeras så att de inte möjliggör åtkomst 
till tak eller försämrar överblickbarheten över förskoleområdet. Det finns även en 
risk att förskolan kvälls- och helgtid blir en plats som används av ”obehöriga” 
personer. Därför bör särskild hänsyn tas i det fortsatta planarbetet att säkerställa och 
öka möjligheterna till naturlig övervakning, överblickbarhet och fria siktlinjer.
Av planhandlingarna framgår att en vall ska anläggas i planområdets norra del. För 
kännedom kan vallen, beroende på höjd och placering, ytterligare bidra till minskad 
insyn över området. 
Avslutningsvis vill Länsstyrelsen informera om att det finns ekonomiskt stöd att 
söka hos Länsstyrelsen Jämtlands län för att genomföra brotts- och 
trygghetsanalyser samt utveckla trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder 
i skolmiljö.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av arkitekt Massimo Cati med samhällsplanerare Jonna Grandics 
som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Gatubelysning som brottsförebyggande åtgärd i offentliga miljöer, Länsstyrelsen 
Blekinge: Gatubelysning som brottsförebyggande åtgärd på offentliga platser 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.510c4d4817ee3b762bc232c4/1645687444573/Gatubelysning%20som%20brottsf%C3%B6rebyggande%20%C3%A5tg%C3%A4rd%20p%C3%A5%20offentliga%20platser-%20Envidensbaserad%20v%C3%A4gledning%20och%20beslutsst%C3%B6d.pdf
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Från: Joachim Durefors <joachim.durefors@ostersund.se> 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 15 juni 2022 11:00 
Ämne: Samråd KLM - DPL för del av Torvalla 9:9 Ny förskola i Fjällmon 

Användningsbestämmelserna S, D och K (på plankartan) 

Inom kvartersmarken kombineras ändamålen S (skola), D (vård) och K (kontor). Ändamålen S (skola) och 
D (vård) anses normalt vara kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (s k allmän kvartersmark).  
Det innebär att de särskilda markåtkomst- och ersättningsreglerna i 6 kap. 13Â§ och 14 kap. 14Â§ i plan- 
och bygglagen (PBL) här kan bli tillämpliga. Reglerna ger kommunen skyldighet och också en viss rätt att 
lösa in allmän kvartersmark. När allmän kvartersmark (skola, vård) kombineras med användning som 
utgör enskild kvartersmark (kontor) kan det medföra problem vid genomförandet. Till exempel kan det 
vara oklart var bestämmelserna om inlösen enligt ovan nämnda lagrum gäller. För att belysa 
problematiken kan följande scenario tänkas: Om kommunen skulle försälja område som utgör allmän 
kvartersmark i detaljplan, så kvarstår kommunens inlösenrätt och inlösenskyldighet här pga S och D på 
plankartan. Det riskerar alltså här att uppstå oväntade konsekvenser och osäkerhet för båda parter. För 
att undvika eventuella hinder vid genomförandet bör ändamål som utgör allmän kvartersmark i så stor 
utsträckning som möjligt redovisas avgränsat som en egen användning. Om ändamål som innebär 
användning som allmän respektive enskild kvartersmark (S, D respektive K) ändå vill användas inom 
samma område, bör något om det nämnas och motiveras i planbeskrivningens genomförandedel. Det vill 
säga t ex något om att kommunen bedömer att problemet eller risken med detta är liten, och varför. 

Övrigt 
I planbeskrivningens genomförandedel (s. 37) under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor och 
konsekvenser”, fjärde stycket: byt ut ordet Â´fastighetsregleringenÂ´ mot fastighetsbildningen. 

I övrigt inget att erinra. 

Med vänliga hälsningar/Buerie heelsegigujmie 

Joachim Durefors 
Lantmätare 

Lantmäterimyndigheten 
Östersunds kommun 
831 82 Östersund 

Telefon: 063-14 30 00 (kundcenter) 
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Sida 
1(2) 

DELEGATIONSBESLUT 
Tekniska nämnden 

Datum 
2022-07-28 

Referens 
TN 00060-2022 
DokID 7230

Yttrande över detaljplaner - 2022 Avfall VA 

Handläggare  
Tore Johansson 

Delegat 
Handläggare enligt punkt SA 1 i Tekniska nämndens delegationsbestämmelser fastställda 
2021-12-15 

Beslut 
Synpunkter Avfall Återvinning, kontaktperson Hans Karlsson 

Hämtnings & Transportväg: 
Väg för hämtning av avfall ska vara dimensionerad och i sådant skick att den är  
farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i  
hämtningsområdet. Det innebär bland annat att transportväg ska vara tillräckligt  
bred och ha tillräckligt fri höjd längs hela sträckan för hämtningsfordonen. Träd  
och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. Vägens lutning får inte  
medföra risker för hämtningspersonalen eller andra personer som vistas i området. 
Det ska finnas tillräcklig plats för att vända. Backning ska undvikas.  

Riktlinjer gällande mått och avstånd: 
Sopbil och slamtömningsbil behöver en vändradie på 9m samt en hindersfri remsa på 1,5 
meter för bilens överhäng. 

Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. 
Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men 
den ska vara minst 3,5 meter. 

Underlag för beslut 
 Samrådshandlingar gällande detaljplan för Torvalla 9:9 

Bakgrund 
Teknisk förvaltning, Avfall VA, Strategi, mottog 2022-06-13 underrättelse om samråd 
gällande detaljplan för Torvalla 9:9. Samhällsbyggnad, Plan & Bygg vill ha svar senast 
2022-08-07. 
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Datum 
2022-07-20 

Referens 
TN 00060-2022 

Sida 
2(2) 

Underskrift 

Tore Johansson 
Utredningsingenjör 

Beslutet skickas till 
 samhallsbyggnad@ostersund.se 

Beslutskopia skickad 
Kan skrivas direkt på originalet 

Kopia expedierad av: 

Datum: 
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Från: Skanova-Remisser-Nord /Telia Sverige AB /Solna <Skanova-Remisser-Nord@teliacompany.com> 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 30 juni 2022 13:56 
Ämne: Samråd - Underrättelse om samråd Förskola i Fjällmon, Torvalla 9:9 [ErrandId: CSY02605164] 
[ResponseId:4675288] 

 

 
2022-06-30 
 
Skanova ( Telia Company)  AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, 
och låter framföra följande: 

Yttrande Torvalla 9:9 MSN 00228-2021 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.   

Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

 Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
Kontakta https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1o6smc-0000Y1-
3x&d=3%7Cmail%2F90%2F1656589800%2F1o6smc-0000Y1-
3x%7Cin11e%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C62BD8F6E982F04C1EC33B0312F
AF968B&s=tLMv70AZDnTakSGV4HP8zzPrruY&o=https%3A%2F%2Fwww.ledningskollen.se 

 Kabelanvisning beställs via https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1o6smc-0000Y1-
3x&d=3%7Cmail%2F90%2F1656589800%2F1o6smc-0000Y1-
3x%7Cin11e%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C62BD8F6E982F04C1EC33B0312F
AF968B&s=tLMv70AZDnTakSGV4HP8zzPrruY&o=https%3A%2F%2Fwww.ledningskollen.se 

 För ledningssamordning kontakta Skanova-Remisser-Nord@teliacompany.com 

Med vänlig hälsning  

 Mikael Ekebro 
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(OBS! Om du svarar på meddelandet, ta inte bort '[ResponseId:4675288]' från ämnesraden 
då denna text används för automatisk inläsning.)
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Från: Christel Östlund (Regional Airports - OSD) <christel.ostlund@swedavia.se> 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Kopia: Swedavia Remisshantering <remisser@swedavia.se>, Maria Nordberg (Regional Airports - UME) 
<maria.nordberg@swedavia.se> 
Skickad: den 1 juli 2022 09:06 
Ämne: VB: Underrättelse om samråd Förskola i Fjällmon, Torvalla 9:9 

Hej, 
Åre Östersund Airport har ingenting att erinra på detaljplanen för ny förskola i Fjällmon, Torvalla 9:9. 

Vänligen, 
Christel 

Christel Östlund 
Safety Manager 
Åre Östersund Airport

Tel: 010-109 56 61
Mobil: 070-601 20 34 
E-post: christel.ostlund@swedavia.se
Swedavia AB 
Åre Östersund Airport 
832 96 Frösön 
Tel växel: 010-109 56 00  Fax: 010-109 56 09 
www.ostersundairport.se

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

Från: Ulf Pettersson (Anläggningar och System - Stöd) <ulf.pettersson@swedavia.se> För Swedavia 
Remisshantering 
Skickat: den 10 juni 2022 18:05 
Till: Christel Östlund (Regional Airports - OSD) <christel.ostlund@swedavia.se> 
Kopia: Swedavia Remisshantering <remisser@swedavia.se>; Maria Nordberg (Regional Airports - UME) 
<maria.nordberg@swedavia.se> 
Ämne: VB: Underrättelse om samråd Förskola i Fjällmon, Torvalla 9:9 

Hej Christel 

• Detaljplan för del av Torvalla 9:9. Ny Förskola i Fjällmon, Östersunds kommun
• Svar till Östersunds kommun senast den 7 augusti 2022

Hälsningar 
Ulf 
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62-2022-F8AHB

Östersunds kommun 
Samhällsbyggnad
831 82 Östersund 

samhallsbyggnad@ostersund.se

Östersund 2022-07-13

Samråd detaljplan för Torvalla 9:9, Brunflo socken, Östersunds kommun (ert dnr 
MSN 00228-2021, dnr ByggR P 2021-000019). 

Jamtli har givits tillfälle att inkomma med synpunkter i rubricerat ärende. Det 
odlingsröse som finns inom planområdet är ej lagskyddad fornlämning utan härrör från 
den intilliggande åkermarken. Som sådant är det ett intressant objekt som berättar om 
områdets historia. Enligt planförslaget ligger röset i område Natur och kommer ej att 
påverkas av kommande exploatering. 

Jamtli har ur kulturhistorisk synvinkel inget att erinra i ärendet. 

Med vänlig hälsning 

JAMTLI 

Olof Edin Anders Hansson 
1:e antikvarie 1:e antikvarie/chefsarkeolog 
Certifierad sakkunnig kulturvärden 
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Från: Elin Elisson <elin.elisson@rtjamtland.se> 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 26 juli 2022 16:14 
Ämne: Detaljplan förskola i Fjällmon, ert dnr 00229-2021 

Hej!  

Räddningstjänsten har tagit del av er remiss gällande samråd Detaljplan för Torvalla 9:9, Förskola i 
Fjällmon, ert dnr 00229-2021, och har inga synpunkter.  

Med vänlig hälsning 
Elin Elisson 
Brandingenjör, Civilingenjör riskhantering 

063-14 80 73

Räddningstjänsten Jämtland 
Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund 
Postadress: Box 71, 831 21 Östersund 

www.rtjamtland.se 

När du kommunicerar med Räddningstjänsten Jämtland via e-post kommer dina uppgifter att 
behandlas av förbundet. All hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning. Läs mer på https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oGLKo-0003zh-
3E&d=3%7Cmail%2F90%2F1658844600%2F1oGLKo-0003zh-
3E%7Cin11i%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C62DFF6DE8D5526765D733779D0
7B692F&s=K-32jcy0THa8OY8e9v8nxP9kQww&o=www.rtjamtland.se%2Fpersonuppgifter 
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Sidnummer

1 (1) 
Datum Handlingsnr

2022-07-27 Jämt22/xxx/203

Postadress Besöksadress Telefon E-post
JÄMTKRAFT 063-14 90 00 (växel) lantmateri@jamtkraft.se
Box 394 JÄMTKRAFT Telefax Webbplats
831 25 Östersund Kyrkgatan 21 063-10 64 41 http://www.jamtkraft.se

Östersunds kommun 
samhallsbyggnad@ostersund.se 

Svar på samråd detaljplan Torvalla 9:9, 
Östersunds kommun

Dnr: P 2021-000019 
MSN 00228-2021

Jämtkraft Elnät AB 
Jämtkraft Elnät har inga invändningar mot föreslagen 
detaljplan. 
/Håkan Åsander 

Kontakt: 
Jan-Olof Jonsson tel. 063-14 93 96 
e-post: janolof.jonsson@jamtkraft.se
Håkan Åsander, 063-15 27 07
e-post: hakan.asander@jamtkraft.se

Jämtkraft AB, Fjärrvärme 
- 

Kontakt: 
Morgan Nielsen, 063-14 92 98 
e-post: morgan.nielsen@jamtkraft.se
Per Wik, 063- 14 92 95,
e-post: per.wik@jamtkraft.se

Jämtkraft AB, Elproduktion 
- 

Kontakt: 
Yvonne Berglin, 063-14 90 31, 
e-post: yvonne.berglin@jamtkraft.se
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Styrelsens säte 
Solna 

Org nr 
556711-5695 

postnord.se 

Östersunds kommun 
Samhällsbyggnad 
831 82  Östersund 

PostNord Sverige AB 
SE-105 00 Stockholm 

Postutdelning del av Torvalla 9:9, i Östersunds kommun 
MSN 00228-2021 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och 
standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen 
MSN 00228-2021 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation och 
förändring av befintligt detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Solna, 2022-07-29 

Sändlista 

Hans Bergander, Distributionsområdeschef Östersund 
Nina Olausson, Produktionschef Östersund 
Östersunds kommun 
Martin Hiller, Citymail 
Håkan Malmros, Fria postoperatörers förbund 
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Från:                    Agneta Gunnarsson <agda.gunnarsson@gmail.com>
Skickat:               2022-06-15 08:46:25
Till:                        "samhallsbyggnad" <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Cc:                        "Lars Gunnarsson" <gunnarsson651@gmail.com>;"Agneta Gunnarsson" 
<agda.gunnarsson@gmail.com>
Ämne:    Synpunkter - Detaljplan för planerade förskolan vid infarten till Gåsenvägen

Hej,
Här kommer några synpunkter från oss utifrån den information vi fick av er igår när ni 
presenterade detaljplanen för den förskola som planeras att byggas vid infarten till 
Gåsenvägen.

- Trafiken kring Gåsenvägen
Det kommer att bli stor påverkan av trafikstörning för oss som bor på Gåsenvägen om ni
väljer att ha infart till förskolan via Gåsenvägen. Enligt framtagen detaljplan så har ni
beräknat att 8 hämta/lämna platser som ska räcka till alla som ska lämna och hämta barn,
troligen kommer det inte att räcka vilket gör att Gåsenvägen kommer också att bli
hämta/lämna plats vilket gör att det blir en icke säker körsträcka då det inte finns
övergångsställe och barn/vuxna kan springa över vägen (ofta stressade och inte har koll på
vägen och bilar som kör där), säkerheten blir inte bra för någon. Vet att detta gäller främst
mellan 6:30-8 och 15-17 men tidsramen spelar ingen roll om olyckan är framme.

Ni måste tänka säkerhet för alla och därför bör ni tänka om kring infarten. Flytta infarten och 
ha den via Storfjällsvägen. Större säkerhet om infarten är endast för de som har något med 
förskolan att göra.  Ni uppgav under mötet igår att ni inte vill göra extra vägar/infarter men 
den argumentationen håller inte då det har gjorts extra infarter runt omkring oss vid nybyggda 
områden och detta skulle inte vara något annorlunda mot det som planeras att byggas nu. Att 
varje specifikt område har en egen infart är vanligt och gör det mer säkert då det endast är de 
som ska dit som kör in via den infarten.

För att minska den irritation som kommer att uppstå när trafiken kommer att bli störande 
(vilket vi kan förutse att den kommer att bli) för oss boende på Gåsenvägen så bör ni tänka 
om kring infarten för att bemöta det som väcker störst oro för oss och som faktiskt är 
genomförbart från er sida.

- Genomfart Gåsenvägens område
Det kommer troligen att bli många som använder Gåsenvägens område som genväg till
förskolan. Gåsenvägen är en samfällighetsförening, vi äger området tillsammans vi som bor
här. Vill upplysa om detta då det också blir en oro att många kommer att använda vårt område
som genväg.

Vi förstår att bygget av denna förskola kommer att genomföras men jag hoppas att även ni 
kan tänka till kring infarten till förskolan för att detta ska bli bra för alla parter. Detta är något 
som ni faktiskt kan påverka då det är ett genomförbart förslag.

Vi vill inte behöva i framtiden tjafsa om bilar som är parkerade här och där, trafiken som inte 
fungerar, barn som ska lämnas/hämtas som kommer att korsa vägen när de parkerar längs 
Gåsenvägen.
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Vänliga hälsningar
Agneta och Lars Gunnarsson
Gåsenvägen 
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Från: Paula Eriksson <paula.eriksson@ostersund.se> 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 16 juni 2022 08:48 
Ämne: VB: Detaljplan Torvalla 9:9 Ny förskola synpunkter 

Från: Roger Jonsson <roger67.jonsson@gmail.com>  
Skickat: den 15 juni 2022 16:20 
Till: samhallsbygnad@ostersund.se; kundcenter@ostersund.se 
Ämne: Detaljplan Torvalla 9:9 Ny förskola synpunkter 

Hej! 
Jag skulle vilja lämna synpunkter kring detaljplanen för Torvalla 9:9 Ny förskola. 

Jag bor själv på Gåsenvägen och kommer bli direkt berörd av detta. 
Jag ser enligt planen att lämna hämta barn kommer att gå via vår gata Gåsenvägen, det kommer att bli 
en ohållbar trafiksituation där varje morgon och kväll. Jag är rädd för att an kommer parkera efter vägen 
i båda riktningar och kanske även att folk som skal lämna hämta sina barn på våra parkeringar upp på 
Gåsenvägen. Vi har en samfällighet där och dessa parkeringar är inte allmänna parkeringar utan dessa 
sköts av oss med snöröjning och sandning mm. 

Jag skulle önska att infart till denna förskola går direkt via Storfjällvägen!!! 
Detta vet jag att många på vår gata tycker. 

Förmodligen måste ni även göra övergångsställen nere där och även göra en nån sorts gågata för folk om 
ni tänkt att många skall gå dit. Finns inga naturliga gång och cykelvägar idag till det område ni tänker 
bygga förskolan på. 

Sen kan ett problem bli att väldigt många kommer gå genom vårat bostadsområde och vad det kommer 
innebära i nedskräpning mm 

--  
Med vänlig hälsning, Roger Jonsson
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Från: Anneli Ward <anneli.ward@regionjh.se> 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 29 juni 2022 11:48 
Ämne: Synpunkter gällande förskola Fjällmon Gåsenvägen ,Torvalla: 

Synpunkter gällande förskola Gåsenvägen ,Torvalla: 

Det vi verkligen vill att ni tar i beaktande är säkerheten kring trafiksituationen som kan 
komma att uppstå. Se över ytterligare en gång om infarten kan dras från 
Storfjällsvägen. 

Man informerade på mötet om högt räknat en ökning av 500 transporter/dag. 
Gåsenvägen är redan idag högt trafikerad.  
8 platser för att lämna/hämta 140 barn kommer vissa tider ej räcka till. Föräldrarna 
kommer då att tvingas göra detta längs Gåsenvägen. Vintertid ökar billämningen, inte 
ovanligt efter snöfall att det endast finns en körbana. Vi ser en stor oro för säkerheten. 

Alla barn kommer givetvis ej att lämnas med bil. Men då förskolan ligger lite på sidan om 
och ej i direkt närhet till skolan så kommer många av praktiska skäl att ta bilen. Det finns 
dessutom inte en busshållplats i direkt närhet. 

Gång/Cykelväg planeras genom Gåsenvägen. Vid vändzonen tar gångvägen slut och 
man planerar då en gång/cykelväg som fortsätter på andra sidan om vägen.  
Barn och föräldrar skulle då tvingas korsa utfarten från övre parkeringen, precis bakom 
en garagelänga helt utan sikt. 
Av praktiska skäl kommer man troligtvis ej att göra den omvägen utan, gena igenom det 
nedre bostadsområdet. Likaså de som kommer från övre Torvalla kommer att gena via 
övre området. 
Gåsenvägen är en samfällighetsförening. Vi ansvarar själva för skottning, sandning, 
sopor, lekpark osv. Det blir ohållbart om man planerar för en genomgång med denna 
mängd av människor. Vem bär ansvaret vid halka om det ej är sandat?

Parkering för personal planeras till 8 platser, vart erbjuds resterande personal att 
parkera? Gåsenvägen har redan idag ett problem med att det saknas parkeringsplatser, 
det kommer ej finnas möjlighet för oss att hålla med personalparkeringar.

Vi ber verkligen om att ni ser över möjligheten till infart, busshållplats, gångväg, 
övergångställe via till Storfjällsvägen i anslutning till förskolan, för barnens 
säkerhet. 
Samt personalparkerings frågan.

Mvh
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Anneli Ward
Bert-ola Danielsson
Gåsenvägen 75
070-2286798

Region Jämtland Härjedalen behandlar dina personuppgifter vid kommunikation via e-post. 
Hanteringen av personuppgifter följer gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi 
behandlar dina uppgifter på https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1o6UJc-00047m-
5A&d=3%7Cmail%2F90%2F1656495600%2F1o6UJc-00047m-
5A%7Cin11c%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C62BC2008D3F7D680BE0C2283B
67382E5&s=eJsIPFWCvvDw1xsh-gZi_R8HqFY&o=https%3A%2F%2Fregionjh.se%2Fgdpr  
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Från: Sara Grönlund <Sara.Gronlund@feelgood.se> 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 7 augusti 2022 14:18 
Ämne: Förskola vid Gåsenvägen  

Hej! 
Jag heter Sara Grönlund och bor på Gåsenvägen i nedre Torvalla, där det planeras en förskola på ängen 
bredvid vår samfällighet.  

Vi är sex hushåll i samfälligheten som vill beskriva den oro vi känner för hur trafiksituationen ska bli. 

Vi har förstått att man räknar med en ökning med 500 fordon som dagligen ska åka in på vår uppfart, dvs 
till övre och undre delen av Gåsenvägen. När man då jämför med den trafik som idag sker utifrån 
våra ca 40 hushåll känns risken för olyckor och trafikstockning vid infart/utfart (som ju också 
ligger i en kurva från Storfjällvägen) påtaglig, så vår önskan är förstås att man istället skapar en 
egen infart från Storfjällvägen, till själva förskolan.  

Eller får svar på hur just den risken ska hanteras från kommunens sida? 

En risk som också känns påtaglig utifrån att många dessutom förväntas cykla eller gå igenom 
samfälligheten från/till busshållplatsen - dvs rakt förbi och över vår uppfartsväg/parkeringarna/vändplan: 
risk för olyckor mellan bil/gångare eller cyklister då det ju egentligen bara ska köra bilar där och inget 
annat. Ingetdera ställen är tyvärr heller inte särskilt bra upplyst/belyst. 

En önskan som framkommit härifrån är att gång- och cykelvägen längs Storfjällsvägen förlängs från 
Fjällängsskolan ända upp till smällhögsvägen. På så sätt binder man ihop den med övrigt gång- 
och cykelvägnät (och det borde bli färre som går genom Gåsenområdet). 

Idag är samfälligheten ansvarig för sandning och snöskottning inom området vintertid - för just 
våra boende. Vem blir ansvarig för detta vid en sådan stor ökning av personer som rör sig till en 
förskola vid vårt område? Och vem blir ansvarig vid t ex en eventuell halkoycka?  

Vi vill också säkerställa att det planeras tillräckligt med parkeringsplatser på förskolan - så att risken att 
våra gästparkeringar används minimeras. Vi har i dagsläget alldeles för få parkeringar för samfälligheten i 
sig. 

Eftersom Gåsenvägen nu verkar vara tänkt att användas som en slags transit till förskolan blir det ju för 
oss en förändring även säkerhetsmässigt inom samfälligheten - jmfr med idag, då det är sällan som folk 
rör sig här som inte bor på Gåsenvägen.  

Det är ju så kul och bra med själva förskolan, det livar upp området, ger förskoleplatser lokalt 
och ger nya arbetstillfällen osv men vi vill att hänsyn konkret tas till ovanstående synpunkter 
och farhågor - och emotser svar från Östersunds kommun hur man nu tänker göra utifrån dessa 
synpunkter.  
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Tack på förhand! 
Sara Grönlund 
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