
LJUNGBYHOLM - ett samhälle i förändring   1:   . 

 

  
  
  

LLJJUUNNGGBBYYHHOOLLMM  
eetttt    
ssaammhhäällllee    
ii    
fföörräännddrriinngg  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
EExxaammeennssaarrbbeettee  ii  ffyyssiisskk  ppllaanneerriinngg,,  BBlleekkiinnggee  tteekknniisskkaa  hhööggsskkoollaa    
EEvvaa--MMaajj  TThhöörrnn  



LJUNGBYHOLM - ett samhälle i förändring   1:   . LJUNGBYHOLM - ett samhälle i förändring   1:   . 

   



LJUNGBYHOLM - ett samhälle i förändring   1:   . 

 
 
 



LJUNGBYHOLM - ett samhälle i förändring   1:   . 

 
 
 
 
 



LJUNGBYHOLM - ett samhälle i förändring   1:   . 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 Sidnr. 
Inledning  
     Inledning 1:3 
     Sammanfattning 1:5 
     En vandring i Ljungbyholm 1:7 
  
Fakta  
     Kommunala och statliga beslut som påverkar markanvändningen 2:4 
     Ljungbyholms utveckling 2:15 
  
Swot-analys  
     Swot-analys 3:3 
     Swot-matris 3:6 
  
Förslag med motivering  
     Viktiga fakta/slutsats 4:3 
     Planförslag 4:7 
     Avslutande reflektion 4:15 
  
Referenslista 4:17 
  
  
 
 
 
 



LJUNGBYHOLM - ett samhälle i förändring   1:   . 



LJUNGBYHOLM - ett samhälle i förändring   1:   . 1:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inledning 
 
 
 



LJUNGBYHOLM - ett samhälle i förändring   1:   . 

 

Karlskrona, december 2006 
 
Ett varmt tack till mina handledare Gösta Blücher och Anita Larsson. 
Tryggt fanns ni där…… 
 
Eva-Maj Thörn fp95 
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INLEDNING  
bakgrund 
Trycket på Kalmar kommun att få fram program, utredningar och detaljplaner för bostäder är stort. 
Attraktiva lägen vid havet är ett av konkurrensmedlen mellan kommunerna för att locka till sig nya 
invånare. Denna typ av exploatering har också satt en hög prisnivå på bostäderna. Efterfrågan på 
bostäder med ”humanare” prisnivåer ökar, och en önskan är också att dessa har en central placering i 
Kalmar. 
 
Kalmarsund begränsar stadens utvecklingsmöjligheter i öster, och E22:ans sträckning samt Kalmar 
flygplats kan ses som barriärer i väster. Genom förtätning i befintliga bostadsmiljöer men också 
genom ändrat användningssätt av befintliga byggnader kan efterfrågan mötas. 
 
De mindre orterna i kommunen kommer lite i skymundan av staden. Jag vill med detta arbete se på 
den lilla orten och hitta dess värden som kan höja attraktionen så att människors vilja att bosätta sig 
och verka där ökar. 

syfte 
Syftet med arbetet är att genom analys av Ljungbyholms olika strukturer och samhällsservice hitta och 
lyfta fram värden som planmässigt kan öka samhällets attraktivitet.  

tillvägagångssätt 
För att uppnå planerat syfte och mål i examensarbetet krävs en grundläggande analys av samhället vad 
gäller infrastruktur, service, historisk bebyggelseutveckling, befolkningsutveckling och kulturvärden.  
 
Ljungbyån har många positiva värden, särskilt kulturella. Det är en av faktorerna som ska studeras för 
att se om det kan användas just för att öka attraktiviteten.  
Jordbruksmarken, har tidigare ansetts ”helig”. Hur ser vi på den idag? Markens användning utgör ett 
exempel på sådant som påverkar samhällets geografiska utveckling.  
E22:an som förr var en stor genomfartsled är idag trafikmässigt en väg av mer lokal karaktär. Vilka 
förändringar kan göras så att den blir en positiv faktor i samhället?    
 
Faktainformation har sökts i myndighetsarkiv samt genom intervjuer av boende och verksam-
hetsutövare i Ljungbyholm. Samtal har också skett med tjänstemän inom kommunen och bank-
personal.  
Jag har även tittat på lagstiftningen och Boverkets riktlinjer samt sökt information via artiklar, fakta-
litteratur och på internet.  

analysmetod 
Använd analysmetod bygger på SWOT-modellen, Strength (styrkor), Weakness (svagheter), 
Opportunity (möjligheter) och Threat (hot). SWOT är ursprungligen en analysmetod för företag. Den  
kan enkelt beskrivas med att man i analysen identifierar företagets möjligheter för att ”bestämma” 
framtida framgångar. Inre styrkor och svagheter tillsammans med yttre möjligheter och hot utgör 
grunden i analysen. Handlingsplanen går sedan ut på att bygga på styrkorna, eliminera svagheterna, 
utnyttja möjligheterna samt att mildra/dämpa effekterna av hoten. (Dealtry, 1992) 
 
Arbetsmetodiken i ”ursprungsmodellen” bygger till stora delar på grupparbeten inom och delvis utom 
företaget. Detta har inte varit möjligt i det här arbetet utan arbetsmetodiken bygger på intervjuer av 
boende och verksamhetsutövare i Ljungbyholms samhälle. Intervjuerna grundar sig på ”ett fritt” 
samtal runt samhällets fysiska miljöer samt vad intervjupersoner anser vara samhällets styrkor och 
svagheter men även vad de tror det finns för hot och möjligheter. 
Resultatet från SWOT-analysen, egna iakttagelser samt utvärderingen av de faktauppgifter som 
redovisats utmynnar i förslag till insatser för att utnyttja utvecklingsmöjligheterna beträffande 
Ljungbyån och Ljungbyholms centrumdel. Det finns även förslag för lokalisering av ny bostads-
bebyggelse. 
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Handlingen innehåller även fotografier och kartor som ska hjälpa till att belysa och förtydliga arbetet. 
Alla fotografier där källa inte angetts har jag tagit själv. 
 
Arbetet är indelat i fyra delar – inledning, faktadel och analysdel samt förslag med motivering.  

Ljungbyholm, en del av Kalmar kommun 
Kalmar kommun ligger vid ostkusten i Kalmar län. Kommunen har ca 61 000 invånare och består av 
tätorterna Kalmar, Rockneby, Läckeby, Lindsdal, Trekanten, Smedby, Påryd, Rinkabyholm, 
Ljungbyholm, Vassmolösa, Hagby och Halltorp. Kalmar stad är en av landets allra äldsta städer och 
här finns spår av "alla tider" - allt från stenålder till stormaktstid.  
Ljungbyholm ligger ca 1 mil sydväst om Kalmar.  
 
I Ljungbyholm med omland finns i runda tal 2000 invånare och enligt statistiska prognoser kommer 
befolkningsantalet troligen att minska. Ser man till befolkningsmängden för kommunen i stort så har 
den under 1990-talet ökat med ca 5000 invånare och då främst i Kalmar tätort. 
 
Genom Ljungbyholms samhälle rinner Ljungbyån som genom århundraden haft olika betydelse för de 
människor som levt och försörjt sig i trakterna. Både järnväg och europaväg har löpt genom samhället 
men nu är båda borta. 
  
Som alla kommuner i sydostregionen arbetar Kalmar kommun för sitt ”berättigande”, för en bättre 
infrastruktur som i sin tur kan bidra till ökade satsningar inom näringslivet. Två av de mest betydande 
näringarna för kommunen är högskolan och turismen. 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med detta arbete har varit att ta fram värden som kan öka den lilla ortens attraktivitet. Detta 
arbete har inriktats på Ljungbyholm, ett samhälle ca 1 mil sydväst om Kalmar. Jag började med en 
rundvandring i samhället. Det jag upplevde då var att orten var ”överblickbar” och det fanns en 
basservice samlat till en, som i arbetet kallas ”centrumdel”. Längs med Ljungbyån påträffade jag flera 
vackra vyer och platser. Tyvärr var det svårt att inom samhället finna någon längre stig eller liknande 
som följde ån. Besöket gjordes en varm sommarlovsdag och det var lugnt och folktomt i samhället. 
Vid senare tillfällen när jag besökt Ljungbyholm har det varit mera liv och rörelse i centrumdelen och 
runt skolan.  
 
För att få fram fakta har jag gått igenom statliga och kommunala beslut och restriktioner samt tittat på 
den historiska utvecklingen. Områdena kring Ljungbyån är rika på lämningar från både stenåldern 
samt brons- och järnåldern. På den tiden var ån ett viktigt vattendrag där man lätt kunde färdas med 
båt. Ljungby by börja dyka upp i skriftform i mitten på 1200-talet och fram till 1900-talet var det en 
utpräglad jordbruksbyggd. 1899 byggdes järnvägen och Ljungby blev stationssamhället Ljungbyholm. 
Handeln började utvecklas och den stora bebyggelseutvecklingen i form av villor, skedde på 1950- 
och 1960-talet. Därefter har utvecklingen varit blygsam och den bebyggelse som tillkommit därefter 
har ”lagts” till. Järnvägen som var grunden till att samhället utvecklades lades ner på 1960-talet. 
Ljungbyholm var egen kommun fram till den stora kommunsammanslagningen på 1970-talet. Det 
finns inga större arbetsgivare på orten utan många invånare pendlar till sina arbetsplatser. En 
grundläggande samhällelig service finns samt några fackbutiker. Staten värnar om de kulturhistoriska 
värdena vilket även kommunen gör. När Kalmar kommun blev så kallad storkommun las det ner 
arbete på att analysera och visa på framtida utvecklingsvärden. Dessa handlingar visar bland annat på 
att jordbruksmarken hade ett större värde då än vad man anser idag. Samtidigt som synen på 
markanvändningen ändrats har också flytten av E22 från samhället gett nya planeringsförutsättningar. 
Dagens översiktliga planering är mer allmänt hållen och det saknas fördjupningar för de mindre 
orterna. Den politiska viljan visar trots detta på att man värnar om de små orterna. För den södra 
kommundelen finns en egen kommundelsnämnd som ansvarar för skola, omsorg och fritidsverksamhet 
kopplat till skolan. Ljungbyholm är den södra kommundelens centralort. 
 
Jag har även genomfört en SWOT-analys för att finna vilka attraktionsvärden Ljungbyholm har. Jag 
har intervjuat boende och verksamma i Ljungbyholm samt tagit del av tre enkätundersökningar som 
gjorts i samhället. Informationen har sammanställts i en matris. 
Den grundservice som finns i samhället, ortens storlek och närhet till Kalmar, Ljungbyån och 
omgivande jord- och kulturlandskap samt föreningslivet är de mest framtonande styrkor jag fann. 
Några av de svagheterna jag fann var den ökande andelen äldre i befolkningen, ungdomars otrygghet, 
trafiksäkerheten på före detta E22 (idag Mörevägen), avsaknaden av lägenheter anpassade till äldre 
som vill flytta från sina villor, samt bristen på engagemang för de som inte är idrotts- och kultur-
intresserade. 
 
Det planmässiga förslaget har inriktats på trafiksäkerheten på Mörevägen, att tydliggöra centrumdelen 
med handel samt visa på områden för bebyggelseutveckling. 
Centrumdelen har en stark koppling till Mörevägen och förslaget går ut på att de öppna ytorna framför 
bland annat matvaruaffären ”flyter” samman med Mörevägen som här får funktion av gångfartsgata. 
Pressbyrå och bensinpumpar ändrar placering för att öka trafiksäkerheten. Ytor ändrar användningssätt 
och det skapas torgyta, pendelparkering och bebyggelseyta för ytterligare handel eller offentlig verk-
samhet. Nya områden för bostadsbebyggelse läggs intill Mörevägen vid samhällets nordöstra infart. 
Detta för att visa på att det händer något nytt; att ge signal om att det finns framtidstro. Tillsammans 
med ny bebyggelse omstruktureras Mörevägen för att få ner hastigheterna och öka trafiksäkerheten.  
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Biskopsskogen Mörevägen (f.d. E22), infart 
från Kalmar 

Sockenmagasinet 

Tunnbindarevägen 

Centrumdelen 

Skolområde 

Kyrkan 

Bygatan 

Väg E22 

 
 
 

EN VANDRING I LJUNGBYHOLM 
intryck och upplevelser 
 
En av sommarens första riktigt varma dagar tog 
jag kameran och åkte till Ljungbyholm. Tänkte 
för mig själv att nu när jag samlat på mig både 
historiska och nutidsfakta är det dags för 
verkligheten -att besöka platserna jag läst om i 
hembygdsböckerna. Måste erkänna att samhället 
inte är nytt för mig. Innan E22:an flyttades från 
samhället passerade jag ofta igenom med buss 
eller bil. Kan även skryta med att jag i min 
barndom har åkt tåg genom samhället. Däremot 
har jag aldrig haft någon anledning att röra mig i 
samhällets bostads- och ytterområden.  
 
Efter att tagit av från nya E22, strax efter Hossmo, körde jag mot Ljungbyholm. Mitt första intryck var 
att hastigheten var hög för mina medtrafikanterna vilket kan ha sin förklaring i att trafiken inte var tät 
och vägen bred (gamla E22 som jag i fortsättningen benämner som Mörevägen). Detta är ingen ursäkt 
utan möjligen en förklaring.  

Första stället jag besökte var Ljungby sockens ”vagga”, 
Bygatan. Det är en smal kort slingrande väg, där både nya 
och gamla hus ligger inbäddade i grönskan. Bebyggelsen 
längs Bygatan är i övrigt omgiven av jordbruksmark. För 
att ha varit den centrala bykärnan en gång i tiden så ligger 
bebyggelsen idag lite avsides. 
 
Efter denna lilla tur hittade jag en parkering i skuggan vid 
vårdcentralen som har sin entré mot Tunnbindarevägen, en 
parallellgata till Mörevägen.  
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Med kamera och karta begav jag mig nu mot den andra historiska centrumpunkten, kyrkan. Vill man 
nå känslan av stillhet och frid, besök minneslunden och den korta promenadslingan vid ån. Platsen är 
sannerligen värdig att få heta ”minneslund”. På kyrkogården 
finns det gravstenar  som är flera hundra år gamla med vackra 
ornament och inristningar. Efter kyrkan, mot nordväst, tar 
skolbebyggelsen vid – från grönska till sten och asfalt. 
Skolområdet har en blandning av byggnader från olika 
århundraden. Ett par av byggnaderna är bland de äldsta i 
samhället. Övriga byggnader är ett tillägg från mitten och slutet 
av 1900-talet. Vid en första anblick känns det samlat men 
oorganiserat. Hur upplever de som arbetar och bor här miljön? 
Något jag ska fundera på och kanske ska ta med i analysarbetet. 
 
Styrde sedan mina steg mot Biskopsskogen – äldreboende, 
villabebyggelse och en idrottsplats – ett idylliskt område med 
närhet till Ljungbyån och fina naturområden. Enligt personal på 
kommundelskontoret är det besvärligt med parkeringar under 
idrottsevenemang. Idrottsplatsen består av en stor gräsbevuxen 
yta med plats för flera bollplaner samt en barackbyggnad. Någon 
parkeringsplats såg jag inte så jag antar att parkering sker på närbelägna villagator. 
 

Värmen tryckte på och jag började gå tillbaka mot 
centrumdelen – sockenmagasinet, busshållplatsen, 
affärerna. Jag köpte mig lite svalkande dricka och slog 
mig ner invid Tunnbindarevägen, bakom centrumet, för 
att känna av platsen och fundera över områdets trafik-
problematik. Även om affärerna inte ligger samlat intill 
Mörevägen utan har en spridd placering utmed vägen 
finns det utrymme bakom centrumdelen mot Tunn-
bindarevägen för en ev utveckling. Entréerna till de 
olika serviceställen ligger i olika riktningar. Tanken är 
troligen att entréerna snabbt ska kunna nås från 
närliggande parkering. Ljungbyholm kan nog ses som 

ett landsortscentrum där kunderna oftare kommer med bil än till fots. Kan marken här utnyttjas på ett 
bättre sätt och kan riskerna vid lastning och lossning av varor minimeras? Kan man få de olika 
verksamheterna att kännas mer ”samlade”?  

Sockenmagasinet 

 
Längs med Tunnbindarevägen finns också 
verksamheter med tung fordonstrafik samt infart t
ännu en idrottsanläggning. Att få bort den tunga 
trafiken från Tunnbindarevägen går nog inte helt 
men den kan kanske styras upp på ett tydligare sätt. 
Väster ut på Tunnbindarevägen växer också ny 
bostadsbebyggelse upp. Det finns bitvis gröna 
zoner mot befintlig bostadsbebyggelse. Är det en 
fördel eller nackdel? För stunden har jag varken 
svar eller teori. 

ill 

 
Fötterna hade nu vandrat färdig och jag satte mig i 
bilen igen. Innan jag for hemåt för att smälta mina 

intryck åkte jag runt i samhället för att ”känna av” vägstrukturen och titta på de platser som enligt 
uppgift var lite av problemområden. 
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Vad blev då det bestående intrycket? 
En dag som denna med solsken och fortfarande sommarlov kändes Ljungbyholm som en sovförort, 
väldigt lugn. Bostadsområdena i den norra delen av samhället har närhet till Ljungbyån och fina 
naturområden medan bostadsområdena i södra delen ligger intill Ljungbyån. Hur pass tillgänglig är 
Ljungbyån för dem som inte bor intill ån? Finns det tillräckligt med promenadstråk eller kan det 
utvecklas?  
 
Orten ligger idylliskt kring Ljungbyån som jag anser är en stor tillgång. Känner också att samhället 
skulle kunna delas in i zoner som lugn, rörelse, rofylld, hets…   
 
Jag måste naturligtvis återvända för att titta närmare på vissa platser, se om nya idéer kan realiseras 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idyll vid Ljungbyån 
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