
Synpunkter på översiktsplanen för 2014 – 2025
Synpunkter som framkom vid ett möte med åsbrobor som hölls i Åsbro stationshus 2014 01 16.  
Kenneth Berglund deltog.

Impregeneringen
Impregneringsområdet är i öp föreslaget som ett område för verksamhet. Vi föreslår att man låter 
området vara öppet även för bostadsbebyggelse. 

Småbåtshamn
Vi vill att platsen för det gamla impregneringsområdet, vid piren, reserveras för en småbåtshamn. 
Om och när impregneringsområdet grävs ur och saneras ska det finnas en möjlighet att anlägga en 
hamn istället för att återfylla området.

Bebyggelse vid sjön Tiborn
Vi föreslår att ett område för bostadbebyggelse ritas in vid Tiborns östra strand. Där är strandlinjen 
hög och det skulle kunna bli ett fint bostadsområde med sjöutsikt utan att husen kommer för nära 
strandlinjen.

Området runt korsningen väg 50 – Karintorpsvägen
Vi vill att området ska reserveras för ett kommersiellt centrum med livsmedelsbutik, trafikplats med 
av- och påfart till väg 50, resecentrum med parkeringsplatser och övergång mellan olika trafikslag 
samt förskola.

Kanotled Åsasjön – Tisaren och vidare
Vi vill påpeka att man vid ombyggnaden av 50 ska ta hänsyn till att vägen ska byggas på ett sådant 
sätt att det går att färdas med kanot under den. I annat fall blir väg 50 ett hinder på en kanotled 
med fantastiska möjligheter som sträcker sig hela vägen mellan Sveriges öst- och västkust. Vi vill att 
kanotleden ritas in i översiktsplanen. 

Tyst område
Vi föreslår att Nyckelhultsområdet mellan mellan Nyckelhult, kommungränsen, sjön Tisaren och 
söderut längs vägen mellan Lerbäck och Rude får bli ett tyst område.

Ny väg / cykelväg till Hallsberg
Cykelvägen längs väg 50, norr ut från Hallsberg, bör byggas om till en bilväg jämte en ny cykelväg. 
Då skulle man kunna åka mellan Åsbro och Hallsberg utan att åka ut på väg 50 och tvingas passera 
två farliga korsningar. 
Länsbussens linje 704 skulle få kortare körtid till Hallsberg. Då skulle man uppnå önskan om kor-
tare restid men ändå kunna behålla bussens nuvarande sträckning genom centrala Åsbro. Att bussen 
fortsätter att köra in igenom Åsbro är viktigt för många åsbrobor.  

Kraftledningsgata saknas
Sydvästlänkens dragning genom Åsbro bör ritas in på kartan då den bland annat påverkar områden 
för verksamhet.

Fördjupad översiktsplan
Vi förutsätter att arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Åsbro kommer att påbörjas så fort 
spårdragningen Hallsberg – Åsbro blir fastställd.
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