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   STORE HINDSJÖN
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Kort beskrivning
Store Hindsjön ligger i den nordvästra delen av Nybro kommun. 
Det är en av de största sjöarna i kommunen. I direkt anslutning till 
sjön ligger också ett av de större samhällena i kommunen, Alsterbro. 
Planområdet ligger centralt i Alsterbro med vacker utsikt mot sjön.
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Kartan visar planområdet i Alsterbro, samt förhållandet mellan Store 
Hindsjön och Hinsaryd Göl, eller om man så vill, Alsterbro och Sand-
slätt. 

Alsterån

Store Hindsjön

Hinsaryd Göl

Alsterbro

Sandslätt
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Alsterån

Friluftsliv
Som kartan visar så ligger planområdet i direkt anslutning till Alster-
bro. Många boende i Alsterbro förmodas nyttja stranden som prome-
nadstråk. Trots detta finns det inte speciellt många vägar som leder ner 
till stranden och kontakten mellan sjön och samhället är idag dålig. 
Gula linjer visar de vägar som finns och heldragen blå de promenad-
stråk som finns. Streckad blå linje visar en strandpromenad som bo-
ende i Alsterbro uttryckt önskemål om att få i framtiden. I övrigt finns 
i närheten av stranden en fotbollsplan, camping och badplats. Mycket 
av marken står idag outnyttjad.

Området anses kunna få bättre underlag för friluftsliv om samhället 
utvecklas ner mot sjön. Därav anses en exploatering som positiv för 
området. 
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Biologisk mångfald
Planområdet ligger inne i Alsterbro och är således  påverkat av män-
niskan. Vegetationen är till stora delar gräsmattor som avslutas med 
enstaka lövträd nere vid strandkanten. 

Kommunens värdering av sjön är att den har ett särskilt högt naturvär-
de. Det är kommunens största sjö och den omges av barr- och lövskog. 
I början av 70-talet påträffades höga halter av kvicksilver varför sjön 
svartlistades. Trots detta har den ett mycket högt antal fiskarter.

Bedömningen är att planområdet inte har speciellt stor betydelse för 
Biologisk mångfald eftersom, det ligger i ett samhälle, det inte visar 
några tecken på att hysa känsliga livsmiljöer för djur och växter samt 
att det ständigt påverkas av människor.
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Bebyggelse
Platsen är intressant att exploatera eftersom den förtätar samhället 
Alsterbro ner mot sjön. På så sätt kan samhälle och sjö knytas samman 
samtidgt som det är ett attraktivt boende som erbjuder både service 
och kommunikationer inom gångavstånd. 

Förutsättningar för bebyggelse

Planområdet ligger på en plan grässlänt som sluttar ner mot vattnet. 
Längst ner mot strandkanten kan finnas risk för översvämning. Denna 
del bör lämnas som en frizon för allmänheten. I övrigt anses förutsätt-
ningarna vara bra för bebyggelse.
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Styrkor (S) Svagheter (W)

Möjligheter (O)

En styrka med området 
vid Store Hindsjön är dess 
strategiska läge. Att området 
ligger inne i ett samhälle 
innebär bl.a. närhet till 
service , skola och kommu-
nikationer. I övrigt erbjuder 
platsen en trevlig utsikt och 
miljö.

En svaghet i dagsläget är att 
samhället i övrigt nästan inte 
har någon kontakt med sjön. 

En utveckling av området 
skulle kunna ha positiv effekt 
för hela samhället. Det skulle 
kunna föra samhället närmre 
sjön samt ge underlag för 
bättre promenadstråk m m i 
området.

På grund av den låglänta 
marken kan det finnas risk 
för översvämning. 

SWOT-analys

Hot (T)
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Slutsats
Planområdet vid Store Hindsjön fyller fler funktioner än att bara vara 
exploateringsområde. En utveckling av samhället i riktning mot sjön 
kan få positiva konsekvenser för hela samhället. Kombinationen av att 
planområdet i dagsläget inte har speciellt stort värde för friluftsliv eller 
biologisk mångfald samt exploateringens positiva inverkan på samhäl-
let gör att platsen anses som mycket lämplig att exploatera.

Planområdet är ca xx ha och då befintlig bebyggelse i samhället är 
ganska splittrad, anses ny bebyggelse kunna ta ut svängarna något. En 
exploatering riktar sig till permanentbostäder.

Troliga konsekvenser av exploaterng
Det goda som en exploatering i Alsterbro skulle kunna föra med sig 
är dess eftekter för hela samhället. Området kan med ny bebyggelse 
förena strandområdet med byn, det kan bli tillgängligare, det kan blir 
upprustat med t.ex. ett parklandskap osv. 

Riktlinjer för framtiden
I det här området skulle man helst se en eller flera större byggherrar 
som genomför exploateringen. En detaljplan skulle då kunna uppföras 
med hänsyn till detta. Huruvida detta är möjligt eller ej, är svårt att 
veta i dagsläget men det bör ändå föras en diskussion framöver om 
vilken typ av bebyggelse som lämpar sig i området. 




