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A n a l y s  
 
Fysisk planering är en kunskapsprocess där olika intressen vägs mot 
varandra. En fördjupning av översiktsplan ska likt den kommunöver-
gripande översiktsplanen ge utryck för de långsiktiga målen och tillvä-
gagångssätt för de förändringar som kan göras med syfte att nå kom-
munens framtida mål. (Boverket 1996 s.49) 
 
Analysens syfte är att tydliggöra Vaggeryds identitet och karaktär samt 
olika konflikter i markanspråk utifrån dagens situation. Detta för att 
med hjälp av dessa ge en bild av ortens framtida utvecklingsmöjlighe-
ter.  

Den historiska återknytningen 
Vaggeryds identitet grundläggs i den historiska utveckling av orten där 
tre viktiga faktorer påverkat samhällets utformning och tillväxt. Dessa 
tre faktorer är Lagan, järnbruken på Götafors och järnvägen. Byn Vag-
geryd (idag Vaggeryds gårdarna) som växte fram kring Lagan samt 
gårdarna kring Götafors lade alltså grunden till det småskaliga samhäl-
le som idag återfinns i Vaggeryd och den bykänsla som fortfarande 
lever kvar. Järnbruken på Götafors samt uppkomsten av sidonäringarna 
på 1700-1800-talet formade tillsammans med järnvägens introduce-
rande det industri och verksamhetssamhälle som orten utvecklats till 
genom åren. De förbättrade transportmöjligheterna och det rikliga små-
företagandet var även början till det starkt förankrade lokala handels- 
och serviceutbudet som finns idag.  

 

 

 

Viktiga faktorer för Vaggeryds historiska utveckling 
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Vaggeryds identitet, en ”villaträdgårdsstad” 
 
Vaggeryd är alltså en före detta bruksort som idag kan beskrivas som 
en villaträdgårdsstad i litet format med närhet till vatten och grönska.  
 
Vaggeryds läge i regionen, dess närhet till stora kommunikationsleder 
samt goda tillgång till arbetstillfällen, ger orten goda förutsättningar att 
finnas kvar och utvecklas i framtiden. Kommunstyrelsens visioner om 
en fortsatt utveckling och expandering ställer krav på den framtida 
markregleringen för tätorterna i kommunen. För Vaggeryd är det vik-
tigt att vid en expansion av samhället bevara småskaligheten, då detta 
bidrar till att bevara ortens identitet och karaktär. Bredvid följer en 
sammanfattning av de ställningstaganden som gör i detta analysavsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av analysens ställningstagande  

Kvaliteter 
 Tillgång till bra kommunikationer av olika slag. 
 Bra gång- och cykelvägnät. 
 Stor tillgång till vatten och grönområden.  
 Fina bostadsområden med närhet till rekreation och friluftsliv. 
 Bra lokalt handels- och serviceutbud. 
 God arbetsmarknad. 

 
Brister/konflikter 
 Hög andel tungtrafik på Jönköpingsvägen. 
 Järnvägen skapar en barriär i samhället.  
 Dålig tillgänglighet till grönområdena och på delar av stråken ut-

med Hjortsjön och Lagan. 
 Konflikt finns då det gäller att finna lämplig mark, för förtätning 

och utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter, som inte 
strider mot de markrestriktioner och riktlinjer som är viktiga för 
Vaggeryd. 

 Befintlig och kommande behov av fler parkeringsplatser i cent-
rum, till dels näringslivet och dels för arbetspendlare och resande 
med tåg och buss. 

 Avsaknad av kulturverksamhet 
 Befintligt och kommande behov av barn- och äldreomsorg. 
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Vaggeryd igår, idag och imorgon 
 
Kommunikationer 
Vaggeryds infrastruktur är sedan 1800-talet uppbyggd kring de nord-
sydliga kommunikationslederna. Järnvägen var då det vanligaste sättet 
att frakta gods från järnbruken på. Järnvägen finns fortfarande kvar och 
är tillsammans med E4:an och Jönköpingsvägen de största kommuni-
kationslederna på orten. De har en stor betydelse för Vaggeryd och är 
en förutsättning för ortens överlevnad och funktion. Att utveckla det 
goda kommunikationsläget i regionen är en del av kommunstyrelsens 
mål för orten. Banverkets intentioner om en ökad satsning på järnvägs-
trafiken mellan regionerna i Småland innebär att en upprustning och 
elektrifiering av spåren måste göras. Järnvägsträckan intill Vaggeryd 
måste därmed effektiviseras om hastigheterna i framtiden  
ska öka (Banverket 2004, s.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De allt mer miljömedvetna tankegångarna och de miljömål som är 
framtagna av regeringen skapar även ett ökat intresse och en vilja för 
mer miljövänliga transportmöjligheter. Vaggeryds kommun tar genom 
skriften ”Miljöprogram för Vaggeryds kommun” ställning till detta 
utifrån översiktsplanen 2002. Därmed bedömer jag att en ökning gäl-
lande spårbundna transporter för både människor och gods är att vän-
ta. I Vaggeryd är det viktigt att lätt och säkert kunna transportera sig 
till fots eller med cykel till jobb, skola och andra målpunkter. Detta 
innebär att vägarna på orten måste vara säkra för alla sorters trafikan-
ter. Eftersom Vaggeryd är en relativt liten ort, som idag saknar kollek-
tivtrafik, har därför ett bra gång- och cykelnät vuxit fram i Vaggeryd.   

Järnvägsövergång i norra Vaggeryd 

Foto: Jan Askehag 
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Konflikter 
Järnvägen i Vaggeryd har idag inga planskilda korsningar för motor-
fordon vilket främst i centrum stoppar upp trafiken kring järnvägs-
övergångarna. Järnvägen skapar därmed en barriär. Ortens största pro-
blem gällande kommunikationerna upplevs idag vara den tunga trafi-
ken som transporteras på genomfartsleden, Jönköpingsvägen samt tra-
fikhastigheten.  Flertalet av ortens skolor och förskoleverksamheter 
ligger bredvid eller i närhet av leden. Vägen har därför en stor andel 
gång- och cykeltrafikanter, många av dem barn och ungdomar i olika 
åldrar. 
 
 

Stationsområdet i Vaggeryd idag 
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Ställningstagande  
Järnvägen 
Vid planering av den framtida infrastrukturen för Vaggeryd är det vik-
tigt att ta ställning till järnvägskorsningarna på orten. Om Vaggeryd i 
framtiden vill behålla sin tågtrafik och vara en station på vägen i den 
växande Götalandsregionen, innebär det att kommunen måste se över 
situationen för järnvägskorsningarna. Banverkets mål om elektrifiering 
samt en ökad hastighet för tågtrafiken innebär att högre krav på säker-
het ställs vilket bidrar till att fler tåg för gods- och persontrafik kan 
transporteras på sträckan igenom Vaggerydskommun. Vaggeryds ex-
pandering inom verksamheter och boende kan även komma att innebä-
ra en trafikökning inom orten. Planskilda korsningar underlättar trafik-
flödet genom orten i en sådan situation. 
 
Vaggeryds sex järnvägskorsningar består av två i centrum, tre vid in-
dustriområdena och en intill södra park.  Diskussioner om planskilda 
korsningar har varit aktuella i kommunen under ett par år men några 
politiska beslut har ännu inte fattats.  Tekniska kontoret i Vaggeryds 
kommun har därför gjort mindre undersökningar om lämpliga järnväg-
korningarna på orten. Markförhållandena samt utrymmesbrist är avgö-
rande för var nya planskilda korsningar föreslås.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Karta över ny planskidkorsning samt borttagna järnvägsöver-

gångar i Vaggeryds centrum 
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En tunnel eller bro för motortrafik kräver cirka 100 meter markyta vid 
planläggning. Planskilda korsningar, för motortrafik, vid de två befint-
liga järnvägskorsningarna i centrum har därför uteslutits i detta arbete 
då detta skulle innebära att privat mark, idag villatomter, måste köpas 
in av kommunen.  I södra delen av centrum rinner dessutom Lagan 
inom dessa 100 meter vilket gör att markförhållandena förr en tunnel 
förr motortrafik inte är lämpligt (Plankommittén, Vaggeryds kommun 
2006-01-31). På grund av markföhållanderna och utrymmesbristen 
kring de befintliga plankorsningarna föreslås i stället en ny undergång 
för motortrafik, emellan dessa, intill gång och cykeltunneln i centrum. 
På denna plats finns utrymme och markförhållandena är goda för än-
damålet (se karta föregående sida). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jönköpingsvägen 
För Vaggeryd är det viktigt att planera den framtida infrastrukturen på 
ett sådant sätt att den tunga trafiken minskar på ortens genomfartsga-
ta. Detta eftersom flertalet av ortens skolor och förskoleverksamheter 
ligger utmed denna gata, vilket innebär att en stor andel barn och 
ungdomar rör sig i området. Industriområdena i Vaggeryd ligger i 
utkanten av samhället med undantag för det mindre industriområdet, 
Oden. Den tunga trafiken bör och kan således transporteras i samhäl-
lets utkanter. Trots detta väljer ett stort antal tunga transporter att köra 
på Jönköpingsvägen. I de centrala delarna av Vaggeryd finns även 
verksamheter som livsmedels butik, post, bageri osv. vilka generar 
transporter av olika slag.  
 
Realistiska åtgärder för att försvåra för och därmed förhoppningsvis 
minska den tunga trafiken är hastighetsdämpade åtgärder vid infarter-
na till orten samt på Jönköpingsvägen. Sådana åtgärder innebär dock 
ingen garanti på att den tunga trafiken försvinner men åtgärderna kan 
minska antalet fordon inom samhället. Ett annat alternativ är att ge-
nom detaljplan reglera förbud mot tunga fordon utan behörighet att 
transporteras på orten. Att styra vilka fordon som tillåts passera på 
vägen innebär att Jönköpingsvägen, som idag ägs av Vägverket, köps 
av kommunen och därefter upprättas en detaljplan för Jönköpingsvä-
gen. Ytterligare ett alternativ är att planlägga en större väg i utkanten 
av orten men eftersom dessa områden idag består av naturmiljöer med 
bevandevärde, riksintresse samt skjutfält anser kommunens stads arki-
tekt inte att en sådan lösning idag är aktuellt.  
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Grönstruktur 
Vid planering av grönstruktur är det viktigt att se staden eller samhället 
som en helhet. Grönstrukturen består av alla grönområden i samhället 
och kan därmed sammankopplas och knytas samman på olika sätt och 
växt och djurlivet förstärkas och bibehållas. (Boverket, 1994, s. 13).  
Vaggeryds kommuns översiktsplan 2002 efterfrågar en redovisning 
och säkerhetställande av befintliga grönområden, detta innebär en ut-
värdering av ortens alla grönytor skall göras. Fördjupningen av över-
siktsplan ska därmed fastställa vilka av grönområdena som ska bevaras 
i framtiden. 
 
Närheten till vatten och grönska är väl tillgodosedd i Vaggeryd och ger 
orten dess främsta kvalitet med fina rekreations- och friluftsmöjlighe-
ter. Underrepresenterade kategorier gällande grönområden är parker 
och grönytor med prydnadsvärde. Inom Vaggeryds tätort är det enligt 
kommunens parkansvarige dock inte realistiskt att utöka arealen grön-
ytor i form av gröningar och parkmark i någon större utsträckning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Detta beror på att den naturliga andelen grönska är hög, dels genom 
utsparad naturmark i form av skogsdungar och gröningar, och dels av 
de privata trädgårdarnas grönska. Det som däremot efterfrågas och 
som är en av översiktsplanens riktlinjer är en ökad tillgänglighet till 
naturområdena på orten. Att leva i närhet av vatten innebär en stor 
kvalitet som är eftertraktad av många i dagens allt mer stressade var-
dagsmiljöer. Därför är det av stor betydelse att bevara och värna om 
de värdefulla natur-, friluftslivs-, odlings- samt skogsmiljöer, som 
finns i Vaggeryd.  

Konflikter 
En viktig fråga gällande grönstrukturen i Vaggeryd är idag bristen på 
allmänhetens tillgång till rekreationsstråken utmed Hjortsjön och La-
gan. En viktig markkonflikt är avvägningen mellan behovet av nya 
förtätningars och utbyggnadsområden och bevarande av naturmiljöer. 
Därmed måste fördjupningen av översiktsplanen ta ställning till de 
olika grönområdenas vara eller inte vara på orten 
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Ställningstagande 
All mark med särskilt bevarandevärde i form av frilufts- natur-, skog- 
samt odlings- och hagmarksområden bör, så mycket det är möjligt, 
bevaras. Det som bör åtgärdas inom Vaggeryds grönstruktur är att lyfta 
fram kvalitén och öka tillgängligheten till de befintliga grönytorna ut-
med de stora vattendragen Hjortsjön och Lagan. Detta efterfrågas i 
översiktsplanen samt av kommuninvånarna. Idag har promenadstråken 
runt Hjortsjön avbrott på flera ställen på grund av svårframkomliga 
stigar, naturpartier samt att naturliga stråk avbryts med privata villa-
tomter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detta betyder att tillgängligheten till stråket utmed vattendragen är 
begränsade till badplatser och bitvis på cykel- och promenadvägar. En 
komplettering av dessa promenad- och cykelvägar skulle bidra till ett 
sammanhängande gångstråk runt hela sjön och längs med Lagan. På 
så sätt kan två vackra rekreationsområden på orten skapas. En bro 
över Hjortsjöns smalaste punkt, ”tränget” kan förutom en samman-
koppling mellan östra och västra sidan av Hjortsjön skapa ett bra stråk 
för vardagsmotions på cirka fem kilometer. Istället för en mil som 
sträckan är idag utan bro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Tränget” 

Foto: Örjan Carlström 
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Bebyggelse 
Vaggeryd är ett villasamhälle och detta är något som kommunen även i 
framtiden bör profilera sig som. Det är då ortens identitet och karaktär 
bevaras. Att värna om känslan av att bostadsområdena ligger omslutna 
av grönska är viktigt för Vaggeryd, då det värnar om ortens speciella 
egenskaper och bevarar känslan av ett lantligt boende. Utbudet av vil-
lor till salu är idag minimalt och alternativa boendeformer i form av 
rad- och parhus samt större lägenheter är få. I kommunen finns en stor 
efterfråga, av just denna boendeform, av många villaägare som vill 
lämna sitt hus för mindre boende. Att bygga fler par- och radhus och 
större lägenheter kan ge upphov till så kallade förflyttningskedjor vil-
ket innebär en omflyttning av boende i olika boendeformer (Diskus-
sionsgrupp 2006-01-31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Konflikter 
Vid inventeringen av framtida utbyggnadsområden gav Vaggeryd 
först ett intryck av att innefatta stora markarealer möjliga för utbygg-
nad av samhället. Vid en noggrannare studie över aktuella utveck-
lingsområden i Vaggeryds tätort finner man flera markkonflikter och 
avgränsningar vilket innebär att trots att orten är omringad av skog 
och naturområden så är utvecklingsmöjligheterna begränsade. Den 
största konflikten gällande mark för nya bostadsområden i Vaggeryd 
är att finna lämplig mark som inte strider mot de markrestriktioner 
och riktlinjer som är viktiga för orten. Med markonflikter avser jag i 
detta sammanhang naturmiljöer och andra områden med särskilda 
bevarandeintressen som är viktiga för Vaggeryds identitet och karak-
tär att bevara samt avgränsningar i den närliggande miljön exempelvis 
E4:an. Stödtorpsån, Lagan osv. Vaggeryds utbyggnadsmöjligheter för 
bostadsområden är begränsade av ett antal sådana markkonflikter så 
som kommunaltnaturreservat, vattenskyddsområde, Skjutfält där riks-
intresse för naturvård och natura 2000 ingår, kulturmiljöer, för orten 
värdefulla naturmiljöer, friluftsområde samt bevarandevärda ängs- 
och hagmarker (se karta över markkonflikter nästa sida). En annan 
avgörande faktor i valet av var byggnation bör ske i Vaggeryd är be-
tydelsen av närhet till centrum och dess utbud av service och affärer 
samt kommunikationer. Detta skapar ytterliggare en begränsning för 
lämpliga utbyggnadsområden eftersom bostadsområdenas utbyggnad 
bör ske i samband med de befintliga (se karta över markkonflikter 
nästa sida).  
  
 
 
 
 

Illustrationsbild på förflyttningskedja 
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Karta över markkonflikter som påverkar  
förslag för utbyggnadsområden 
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Ställningstagande 
Förtätning och utbyggnadsområden 
Vid förslag på framtida förtätnings- och utbyggnadsoråden är det vik-
tigt att tänka på småskalighetens betydelse för Vaggeryd och att i fram-
tiden bevara mycket av grönskan och den luftiga känslan som orten har 
idag. För Vaggeryd finns två olika alternativ för ett ökat bostadsbe-
stånd, förtätning eller utbyggnadsområden. Förtätning innebär nypro-
duktion av bostäder i befintligt bebyggda miljöer, vilket varit en vanlig 
företeelse under en lång tid i Sverige (Boverket, 1994 s.11). Eftersom 
alternativa boendeformer till villor i form av rad- och parhus är det 
som kommunen i första hand behöver är förtätning det som anses mest 
aktuellt som utvecklingsform av orten. Förtätning av Vaggeryd innebär 
framför allt att attraktiva och lämpliga tomter nära centrum och vat-
tenmiljöer eftersöks och föreslås.  
 
Det finns många goda skäl och fördelar med förtätning. Lokalt innebär 
en förtätning en stark fördel på grund av att samhället då får en chans 
att växa utan att spridas ut. Närheten till centrum med dess utbud av 
affärer, service och kommunikationer är mycket viktig för Vaggeryd. 
Regionalt kan förtätning av samhällen och främst städer bland annat 
skapa färre antal resor och därmed mindre utsläpp av föroreningar.  Att 
upprätta bostadsbebyggelse inom bebyggd mark ger även vissa eko-
nomiska fördelar då kommunikationer samt vatten och avloppsförut-
sättningar ofta är goda.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vid en första inventering av lämpliga förtätningsområden hittades ett  
stort antal lucktomter, det vill säga oexploaterade tomter i befintliga 
bebyggelsemiljöer, både centrumnära och i de olika bostadsområdena.  
Tomterna utgörs av kommun ägd mark med plats för nya villor samt 
rad- parhus eller lägenheter. Dessa tomter ingår inte i kommunens 
tomtbank och innefattar därmed inte befintliga lediga villatomter, som 
finns för försäljning.  
 
För de vattennära tomterna gäller äldre detaljplaner och alltså inte 
strandskyddet (se karta 1 E, F, G, H, J över förslag på förtätningstom-
ter s.88). Detta innebär att en förtätning på dessa platser kan ske rela-
tivt strandnära. Det är dock viktigt att bevara allmänhetens rätt till 
rekreation och vistelse utmed vattenmiljöerna. Därför får ingen be-
byggelse placeras på ett sådant sätt att det hindrar eller försvårar män-
niskors eventuella kontakt med vattnet.  
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Utbyggnadsområdena (se karta över markkonflikter på sidan 62 samt 
karta på s. 90 objekt 2A, B, D, E & F över utbyggnadsområden) som 
föreslås innebär bland annat ytmässigt större områden där främst villa 
bebyggelse föreslås. Dessa områden ligger i anslutning till befintlig 
villabebyggelse angränsande till några av ortens bostadsområden. Va-
let av utbyggnadsområden är föreslagna utifrån Vaggeryds olika mark-
konflikter och avgränsningar. De utbyggnadsområden som föreslås 
ligger inte inom några av de markonflikter som redovisas på sidan 62 
som jag anser vara viktiga att bevara.  Undantag är utbyggnadsområ-
den norr om Torsbo som ligger inom det yttre vattenskyddsområdet 
utmed Jönköpingsvägen intill den norra infarten till samhället.  Bygg-
nation på det yttre vattenskyddsområdet i detta område innebär dock 
att viss hänsyn måste tas till de markförhållanden som finns. 
 
Den varierande bebyggelsestrukturen inom de olika områdena innebär 
att nyexploateringen inom Vaggeryd kan komma att se olika ut bero-
ende av platsernas förutsättningar. Den boendeform som föreslås ska 
enligt översiktsplanen harmoniera med omgivande befintlig bebyggel-
se samt utgå från platsens förutsättningar och läge. 
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Verksamheter 
Verksamhetsområdenas behov har formats av järnbrukens och järnvä-
gens roll för Vaggeryd. De äldre industri- och verksamhetsområdena 
har anslutning till järnvägen via stickspår. Industri och småföretagande 
är fortfarande en huvudnäring för orten och därför är tomtmark för 
industri och andra verksamheter efterfrågade på orten.  Utbudet av 
handel och service anses av invånarna vara väl tillgodosett. Vaggeryd 
har en stark lokal förankring gällande handel och invånarna värnar 
starkt om att bibehålla detta utbud på orten.  

Konflikt 
En utmaning för Vaggeryd är att bibehålla det handelsutbud man har 
idag. För mindre orter likt Vaggeryd är detaljhandeln svår att påverka 
med kommunal planering då utbudet är beroende av så väl efterfrågan 
som handelns krav. En framtida tillväxt av orten innebär dock att efter-
frågan på handel, service och kultur kan komma att öka. Ett ökat 
kundunderlag kan innebära en ökning av fordon i centrum, vilket med-
för behov av fler parkeringsplatser i centrum. En annan fråga är att 
finna lämplig mark för industriverksamheter som inte strider mot de 
markrestriktioner och riktlinjer som är viktiga för Vaggeryd. Att omlo-
kalisera centralt placerade industriverksamheter är ytterliggare ett 
framtidsmål som bör planeras för. Ändamålet för industrin eller verk-
samheten ska vid ny etablering styra lokaliseringen. 
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Ställningstagande 
Ett ökat antal invånare ställer krav på utveckling av handel, vård, om-
sorg, utbildning och kultur vilket fördjupningen av översiktsplanen ska 
föreslå lokalisering av. Att handels- och kulturutbudet är koncentrerat 
till centrumkärnan är viktigt för Vaggeryd.  Ett samlat utbud av han-
dels- och kulturverksamheter kan stärka de befintliga etableringarna 
som finns på orten. Kommersiell service kan stöttas av en samlokalise-
ring varvid attraktiviteten ökar genom att kunderna kan uträtta en kedja 
av ärenden (Boverket 1999, s34). Vaggeryds badplats- och camping-
område är en kulturinrättning som kan komma att utvecklas då orten i 
framtiden växer. Ny mark i anslutning till det befintliga badplats- och 
campingområdet föreslås därför. Dessutom föreslås mark för ny barn- 
och äldreomsorg föreslås som säkrar ett framtida eventuellt behov. 
Mark i Hjortsjöområdet förslås för förskola då detta område är det som 
idag växer mest, och som saknar barnomsorg. Utöver detta ska även ny 
mark för industriverksamheter föreslås på lämpliga plaster på ortens 
som tar hänsyn till efterfrågan och de konflikter som finns. I Vaggeryd 
finns, på grund av efterfråga, ett behov av planläggning av mer indu-
strimark. Av de industritomter som idag finns bedömer jag verksam-
hetsområdet intill travbanan, i utkanten av ortens norra del, samt Göta-
fors vara mest lämpliga för etablering av industriverksamheter med 
behov av tungtrafik. Dessa områden har ett bra läge intill Europaväg 4 
och medför mindre tungtrafik inom samhället. För mindre industrier 
och andra verksamheter finns lämplig mark på Torsbo industriområde.  
Vaggeryds kommuns översiktsplan 2002 föreslår även mark intill be-
fintliga verksamheter på Östermoindustriområde. Efter det att över-
siktsplanen vann laga kraft 2002 har angränsande område blivit ett  
 

 
 
kommunalt naturreservat. På grund av detta har jag valt att frångå 
översiktsplanen och inte föreslå detta område för industrimark.  Vid 
järnvägen, intill centrum, finns idag Oden industriområde som in-
rymmer två verksamheter. Kommunen bör i framtiden se över 
möjligheterna gällande förflyttning till mer lämplig plats för dessa två 
verksamheter till något av kommunens andra industriområden, för-
slagsvis Torsbo industriområdet.  

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 Föreslaget utbyggnadsområde för camping, intill det 
befintliga bad- & campingplatsen. 
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