
”Del 1. Hinsaryd Göl, Store Hindsjön, Tämmen och Virkesjön”
författare Sofie Nyström

Platsanalys och riktlinjer

Platsanalyserna och riktlinjerna i den här delen är utarbetade efter led-
ord som kommer av den inledande programdelen i TÖS-modellen för 
tematisk översiktsplan. De första ledorden är strandskyddets syften, 
friluftsliv och biologisk mångfald. Dessa två beskrivs för varje plats 
utifrån inventeringar och kommunens uppgifter. Det tredje ledordet är 
upplevelse/förutsättningar, även det grundar sig på en bedömning uti-
från inventeringen och beskrivs bland annat genom en SWOT-analys. 
 

 Friluftsliv
 Biologisk Mångfald      Inventering

 Upplevelse/           Inventering
    Förutsättningar            SWOT - analys
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Friluftsliv
Friluftsliv beskrivs utifrån inventeringar. Det ska besvara varför det 
är möjligt att exploatera området utifrån strandskyddets ena syfte, 
friluftsliv. 

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald beskrivs även det utifrån inventeringar samt 
utifrån vad kommunen har skrivit om den aktuella sjön. Detta il-
lustreras med text samt karta på vad planområdet har för vegetation 
idag och vad det omges av. Text och karta ska besvara varför det är 
möjligt att exploatera området utifrån strandskyddets andra syfte, 
biologisk mångfald. 

Upplevelse/Förutsättningar
Upplevelse ska beskriva varför platsen är intressant att exploatera 
förutom att den ligger strandnära, dvs vad den har för karaktär och 
förutsättningar, vad det är som gör den speciell m.m. 

Eftersom de platser som eftersträvas ska ha något speciellt att 
erbjuda är karaktären och förutsättningarna en stor del av detta. 
Karaktären är en parameter på ett områdes attraktivitet och drag-
ningskraft för området. Alla de platser som valts ut har en speciell 
karaktär, om än olika. För kommande riktlinjer är det därför viktigt 
att påvisa varje plats specifika karaktär. Områdenas karaktär och 
förutsättningar beskrivs, som tidigare nämnts, genom inventeringar 
och en SWOT - analys. Det innebär att karaktären beskrivs både 
utifrån dagsläget och framtiden. 
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Styrkor (S)       Svagheter (W)

Möjligheter (O) Hot (T)

Bild 18. Tabell över SWOT-analys

SWOT - analys
SWOT står för fyra ord, Strengths, Weaknesses, Opportunities 
och Threats. Den används för att beskriva och analysera ett om-
råde utifrån två aspekter, nuläget och framtiden. Detta görs för att 
identifiera svårigheter eller utvärdera och utveckla ett område i rätt 
riktning. Nuläget beskriver styrkor och svagheter som ett område 
har idag, dvs inre faktorer. Framtiden beskriver möjligheter och hot 
som kommer av yttre faktoer. SWOT - analysen presenteras här 
som en tabell, där den övre halvan av tabellen beskriver nuläget 
och inre faktorer, och den nedre halvan beskriver framtiden och 
yttre faktorer. Till vänster finns det positiva och till höger det nega-
tiva. (http://www.avoinyliopisto.fi/svenska/guide/swot.html, 1 mars)
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   HINSARYD GÖL
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Kort beskrivning
Planområdet ligger vid Hinsaryd Göl, en mindre sjö som är samman-
bunden med Store Hindsjön. Vid sjön finns idag ett bebyggt område 
som heter Sandslätt.  Planområdet är i den nordvästra delen av Sand-
slätt, längs vägen mot Alsterbro. Avståndet till Alsterbro är ca 1 km 
och till en central punkt i Sandslätt är det ca 300 m. 
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Hinsaryd Göl

SandslättPlanområde

Kartbild. Vägar och stigar som finns i 
närheten av området

Större väg

Friluftsliv
Området ligger utmed en större väg och i närheten av Sandslätt. Då 
Sandslätt har skogspartier i direkt närhet anses den åkermark som 
planområdet tar i ansrpåk inte vara av intresse som närrekreations-
område. Platsen visar heller inga tecken på att nyttjas för fruluftsliv. 
Huruvida strandkanten nyttjas för friluftsliv är svårt att bedöma, 
men ett antagande är att boende i Sandslätt rör sig både väserut och 
norrut. Strandkanten bör därmed lämnas fri vid en eventuell exploa-
tering så att den även i fortsättningen är tillgänglig för allmänheten.



Åkermark
Planområde

Hinsaryd Göl

Åkermark

Skog

Skog

Biologisk Mångfald
Som tidigare nämnts är det område som anses lämpligt för exploa-
tering åkermark. Åkermarken gränsar till en bård med lövträd. Den 
brukade åkermarken förmodas inte hysa några känsliga livsmiljöer 
för djur och växter. 

Kommunen har inte gett sjön/gölen någon naturvärdesklassning 
varför man får anta att den inte har ansetts intressant att undersöka.
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Bebyggelse
Platsen är intressant att exploatera då den har ett bra läge mellan Al-
sterbro och Sandslätt. Den har en vacker utsikt över sjön och lövträ-
den nere vid strandkanten är ett berikande inslag i miljön. 

Ytterligare bebyggelse känns som en natulig process eftersom det 
innebär en förtätning och utveckling av samhället Sandslätt. 

Förutsättningar för bebyggelse
Planområdet är plan åkermark med svag lutning ner mot vattnet. Väg-
grenen söderut är ett dike som ligger något lägre än planområdet och 
vägen. Även västerut blir det lägre och så småningom sankt varför 
planområdet har en naturlig avgränsning åt detta håll. I övrigt anses 
området lämpligt för bebyggelse men geologiska undersökningar 
krävs för en riktig bedömning.
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Möjligheter (O)

Styrkor (S) Svagheter (W)
En styrka med området 
vid Hinsaryd Göl är dess 
strategiska läge. Närheten till 
Alsterbro och Sandslätt inne-
bär bl.a. närhet till service 
och kommunikationer. I övrigt 
erbjuder platsen en trevlig 
utsikt samt bra odlingsmöjlig-
heter då jordbruktsmark tas i 
anspråk. Lövträden nere vid 
stranden berikar också miljön 
ytterligare.

En svaghet är den väg som 
passerar förbi området. 
Den är stundtals ganska 
trafikerad och hastigheterna 
ligger runt 70 km/h. En an-
nan är det väderstreck som 
utsikten riktar sig åt, svårt att 
få kvällssol med utsikt. Löv-
träden kan även komma att 
skymma en del av utsikten 
under vår/sommar. I övrigt 
saknas det någon karaktär 
att ta fasta på vid exploate-
ring. Saknas  också natuliga 
samlingsplatser i Sandslätt.

En utveckling av området 
innebär att det erbjuds att-
raktivt boende i ett strategiskt 
läge. Odlingsmarken innebär 
att man skulle kunna skapa 
en karaktär för området, 
något som saknas idag. 
Ytterligare bebyggelse i  
Sandslätt skulle också kunna 
ge underlag för en cykelväg 
mellan Alsterbro - Sandslätt, 
bättre rörelsemöjligheter 
inom Sandslätt 

Vid en eventuell exploatering 
finns det risk för att de nya 
villaägarna lägger beslag på 
stranden och kräver möjlig-
het till båtplats m m.

SWOT-analys

Hot (T)
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Slutsats
Planområdet upplevs inte ha något värde för friluftsliv eller biolo-
gisk mångfald. Det är ett område som i många år använts och bru-
kats på olika sätt av människan varför en ny användning inte känns 
orimlig.

Planområdet är ganska litet, ca 18000 kvm. Angränsande bebyg-
gelse i Sandslätt karaktäriseras av friliggande bostadshus i en till två 
plan. Ny bebyggelse borde anpassas till befintlig och det är viktigt 
att det nya området inte får karaktären av en utrullad villamatta. Då 
en exploatering i detta område riktar sig till enskilda exploatörer är 
det viktigt att en detaljplan för området utformas med ett helhets-
grepp som ger området en karaktär och identitet.

En exploatering i anslutning till Sandslätt riktar sig till permanent-
boende. Antalet tomter beror på boendeform och byggnadsform men 
generellt kan sägas att det lämpar sig med ca 12-16 tomter.

Troliga konsekvenser av en exploatering
Det goda med en exploatering i Sandslätt är att det förstärker sam-
hället och skapar underlag för bättre kommunikationer, service m m. 
I framtiden skulle man kunna se att de två samhällena, Alsterbro och 
Sandslätt, har vuxit ihop. Just på grund av sitt strategiska läge kan 
det också vara ett boende som snabbt efterfrågas.

Det negativa med en exploatering är de konsekvenser som byggande 
alltid innebär för miljön. 

Riktlinjer för framtiden
Målgruppen för en planläggning av området är enskilda exploatörer 
med olika tycke, smak och ekonomiska förutsättningar. Detta inne-
bär att planen måste vara flexibel, samtidigt bör den försöka styra så 
att  området får en ramkaraktär inom vilken var och en kan sätta sin 
prägel. Om det är möjligt bör man också försöka styra så att beyg-
gelsen uppförs utifrån ett hållbart perspektiv.




