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   VIRKESJÖN
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Kort beskrivning

Virkesjön ligger sydväst om Nybro tätort. Planområdet som lig-
ger i Siggegärde, ligger i anslutning till gammal gårdsbebyggelse. 
Gårdarna tillsammans med gamla stenmurar, vårdträd m m. ger 
området en egen identitet.
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Friluftsliv
Området upplevs idag som ganska privat. Den väg som leder in i 
området passerar gårdsbebyggelse med tillhörande marker. Det finns 
också en mindre skogsväg som leder in i skogen åt nordost. Området 
upplevs i dagsläget inte vara av något intresse för friluftslivet. Möj-
ligen kan Siggegärde vara utgångspunkt för skogspromenader, men 
några indikationer på detta finns inte. 
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Biologisk mångfald
Då planområdet utgörs av åkermark som under lång tid brukats av 
människan, finns det inga tecken på att det skulle hysa någon känslig 
livsmiljö för djur eller växter. Nere i strandkanten växer olika lövträd, 
vilket är ett av kännetecknen för typiska strandmiljöer. Planområdet 
sträcker sig dock inte ända ner till stranden utan har en tydlig avgräns-
ning i och med en gammal stenmur som går parallellt med stranden. 
Mellan stenmur och strandkant finns det fortfarande en 50 m bred 
strandzon. 

I kommunens naturvärdesklassning finns det ingen dokumentation 
över Virkesjön. Anledningarna till detta kan vara flera, det kan bero på 
att sjön gränsar till Emmaboda kommun, att den inte  inte förmodas ha 
några speciella värden osv. 

Oavsett, så anses den aktuella plats som undersökts, inte ha någon 
större betydelse för biologisk mångfald.
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Siggegärde

SIGGEGÄRDE

50 mmm

Förutsättningar för bebyggelse

Planområdet ligger ca 50 m från strandkanten och en bit upp mot 
skogsbrynet. Markförhållandena för bebyggelse anses goda då det 
är relativt plan åkermark som tas i anspråk. En svag lutning ner mot 
stranden anses också positivt då det hjälper avrinning mm. Den 
gamla stenmuren ger en naturlig avgränsning mot stranden och kan 
utgöra ett vackert inslag för ny bebyggelse.
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Kartbild. Kulturmiljö i Siggegärde

Gårdsbebyggelsen som finns i Siggegärde idag tillsammans med 
gamla stenmurar, vårdträd, lader m m gör att platsen har en stark 
karaktär. Platsen erbjuder också en vacker utsikt. Siggegärde har 
också ett strategiskt läge för pendling då det ligger mellan Nybro 
och Emmaboda. Dessa aspekter sammantaget gör att Siggegärde 
har möjlighet att erbjuda ett attraktivt boende.
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Styrkor (S) Svagheter (W)

Möjligheter (O) Hot (T)

Siggegärde är strategiskt 
lokaliserad med bra väg till 
både Nybro och Emmaboda. 
Miljön präglas av vacker 
kulturmiljö med gamla lader 
och stenmurar samt utsikt 
över Virkesjön.  Eftersom 
området redan är bebyggt är 
det också enkelt att ansluta 
till befintlig infrastruktur. En 
styrka är planområdets mark-
förhållanden, som utgörs av 
odlingsbar mark.

En svaghet är att den bästa 
utsikten är åt nordväst, vilket 
försvårar en ev. utformning 
av ljusa och attraktiva rum 
med utsikt. Andra svaghe-
ter är att planområdet tar i 
anspråk befintlig åkermark 
samt att det kan vara sankt 
på sina ställen. 

En utveckling av området 
skullle innebära att det 
erbjuds boende i en attraktiv 
och karaktärsfull miljö på 
rimligt pendlingsavstånd till 
Nybro och Emmaboda.  En 
exploatering kanske också 
skulle möjliggöra ett prome-
nadstråk mellan Siggegärde 
och Nässjömåla.

Vid en eventuell exploatering 
finns det risk för att den spe-
ciella karaktär som området 
har idag går förlorad. Det 
finns också risk för att stran-
den successivt privatiseras 
med bryggor och båtar.

SWOT-analys



Slutsats
Området vid Virkesjön har ett bra läge i närheten av större väg vilket 
innebär att ett boende här skulle passa människor som kan tänka sig att 
pendla, t.ex. till Nybro eller Emmaboda. 

Planområdet är på ca 19 ha och ligger i anslutning till den befintliga 
bebyggelsen i Siggegärde. Siggegärde har en egen och trevlig karaktär. 
Den präglas av äldre lantlig miljö med gamla lader, stenmurar och hus. 
Den lantliga karaktären är ett mervärde för platsen och något som bör 
tas tillvara vid en förtätning i området. Den specifika karaktären för 
området gör också att det kan finnas intresse av att ha fritidsboende på 
platsen, i längden tros dock ett permanentboene vara mer intressant. 
Antalet tomter beror på boendeform men om man pratar om friliggan-
de villor uppskattas 10-12 vara lagom för att det inte ska bli för tätt. 

Troliga konsekvenser av en exploatering
Positivt med en exploatering i det här området skulle vara att områdets 
privata karaktär skulle försvinna. 

Negativt med en exploatering är densamma som vid all exploatering, 
de negativa konsekvenser som byggprocessen ger på miljön. 

Riktlinjer
Eftersom området förmodligen skulle exploateras gradvis av enskilda 
exploatörer är det viktigt att försöka styra en detaljplan för området 
så att exploatering sker med stor varsamhet till befintlig miljö samt 
utifrån ett hållbart perspektiv. Det är också viktigt att planen tar med 
strandområdet även om den marken inte avses exploateras, detta för 
att säkerställa att marken inte successivt privatiseras med bryggor och 
båtar. 
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