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Synpunkter på grönstrukturplanen
Synpunkter som framkom vid ett möte med åsbrobor som hölls i Åsbro stationshus 2015 01 29.
Sara Iinatti deltog. Åsbro Intresseförening vill med anledning av remissen på ”Grönstrukturplan,
Askersunds kommun” framföra följande.
Vi ser mycket positivt på att en grönstrukturplan har tagits fram och menar att den bör ses som en
bilaga till den kommande översiktsplanen. Detta för att den skall få den tyngd i beslutsprocesserna
som den förtjänar.
När det gäller de olika ”Ställningstaganden” som förs fram i förslaget anser vi de vara bra som ett av
underlagen vid den framtida planeringen av Askersunds kommun. Vi kan ställa oss bakom dem, då
de hålls på en allmän nivå och ser fram mot lokala anpassningar.
När det gäller specifika områden kommer vi enbart att uppehålla oss vid det som gäller Åsbro.

Område 1
Vi tillstyrker stig till udden på Estabosjön då det kan bli en mycket fin grillplats.
Område 2
Vid Tisaren medger tyvärr inte markförhållanden att stigen går utefter å kanten på åns norra sida,
men utefter sjöstranden kan det bli en bra promenadstig.
Område 13
Omfattar mark som Åsbro Solel arrenderar av kommunen för att uppföra en solcellspark.
Område 16
Har kommunen just köpt en del av. Kan efter uppstädning ge bra möjligheter till en terrängbana för
cyklar.
Område 21, 24
Lämpar sig väl för att göra en stig efter åns södra strand som sedan går efter Tisarstranden fram till
Fiskarvägen för att sedan gå runt på Estabovägen.
Klockarhytteleden
Vi vill att Klockarhytteleden sköts och bevaras.
Ökad tillgänglighet från Åsbrohallen till elljusspåret
Vi föreslår en förbindelseväg mellan Åsbrohallen och elljusspåret.
Tisaren
Det är problem med vass och sump NV piren i Åsbro. Vi önskar att ett område röjs för att åter
kunna användas som badplats. Det finns även ett önskemål om båtplatser.
Snårsjöleden
Vi föreslår en stig mellan Estabo och Snårsjöleden.
För övrigt tillstyrker vi de ”Skötselförslag” som finns i förslaget till Grönyteplan.
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