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Yttrande över utställd detaljplan för Vålösundet östra del 5 
 
Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn, krets av Naturskyddsföreningen, framför följande 
synpunkt. 
 

Stranden från bebyggelsen vid Jutviken, förbi Värnanäs och vidare ner mot Bobacksviken är 
till större delen obebyggd. Längs sträckan finns också flera skogsområden som har karaktär 
av naturskog. Området har stor potential för det rörliga friluftslivet och som rekreationsom-
råde för oss i Kristinehamn.  
 

Vi gläds därför över att enligt planbeskrivningen skall: "ett motions- och rekreationsstråk 
planeras att ordnas och markeras från Picassostatyn, genom Strandudden, runt Jutviken 
förbi badplatsen och vidare söderut mot Värnanäs." – Och att: "En gång- och cykelväg ge-
nom planområdet binder samman Picassoudden med Jutviken och går vidare söderut".   
 

 På plankartan redovisas dock gång och cykelvägen enbart med ordet "gång". 
Plankartan är det juridiskt bindande dokumentet.  
Det är viktigt att säkerställa och tydliggöra att ett rekreationscykelstråk skapas 
ned mot Jutviken, Kungens rastplats och vidare ned längs Vänerkusten, men 
även som kommunikationsled från de båda planområdena Vålösundet 5 och 6 
mot Vålösundet.  Passagen genom naturmarken bör därför betecknas som 
"gång, cykel". (Ett förtydligande är än mer viktigt i den ännu inte antagna pla-
nen för Vålösundet Ö del 6 eftersom kommunen där inte är huvudman för all-
män platsmark.)    

 

Vi hoppas att cykelstråket från Picasso till naturområdena ner mot Värnanäs förverkligas i 
närtid. Under senare år har möjligheten att ta sig denna väg allt mer försämrats eftersom 
boende, intill den stig som tidigare använts, genom olika åtgärder nu hävdar sin hemfrids-
zon. 
 Vi önskar därför att kommunen förmår exploatören att i ett tidigt skede skapa denna 
förbindelse eller alternativt överenskommer med exploatören/markägaren om att kommu-
nen utför cykelleden i egen regi.   
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