
 

Frågor till kommunstyrelsen den 8 maj 
 

Sällskapet för Naturskydd som är Naturskyddsföreningens lokala krets i Kristinehamn har i sitt 

vårprogram bjudit in till en ”Tätortsnära vandring ”Sannaheden-Presterudsudde” den 22 maj. 

Under vandringen tittar vi på naturmiljön och funderar på områdets framtida användning och 

skötsel. Till vandringen har Mikael Olsson och Hanna Åsander bjudits in. – Kommande planlägg-

ning för ”Skymningens upplevelseanläggning” innebar att våra önskemål för området blivit hög-

aktuella. – Önskemål som också har stöd i kommunens planer.  

 

1. I gällande översiktsplan (2004) står under rubriken, 3:7 - Vålösundet – Bobacksviken: 

 – "Strandområdet från inre hamnen via Sannaområdet, Presterud, Vålösundet, Jutviken och 

vidare mot Bobacksviken skall så långt som möjligt vara sammanhängande och tillgängligt 

för allmänheten." 

 

2. År 2005 tog kommunen fram ”Förslag till skötselplan över Sannaheden ”. I skötselplanen 

föreslås ett gång- och cykelnät genom området. Från skötselplanen citeras: ”….. Genom röj-

nings och gallringsarbeten kommer området att bli ett vackert och variationsrikt promenad-

stråk med utsikt mot Varnumsviken. Tack vare dess centrala läge kommer området att få 

stor betydelse för Kristinehamnsborna och besökare. En gång och cykelväg kommer att 

byggas vilket är en viktig länk i Kristinehamns framtida gång och cykelnät." – Såväl skötsel-

planen samt beskriven gång och cykelväg har stöd i gällande detaljplan. 

 

3. På plankartan i gällande detaljplanen för Skymningen, Herrgårdscampingen, redovisas ett  

X-område för allmän gångtrafik. I planbeskrivningen står: ”För att främja det rörliga frilufts-

livet inom området samt att skapa möjlighet för rekreation har även ett alternativt gångs-

tråk införts i planen. Mellan naturområdet i norr och Skymningsvägen i söder har på kvar-

tersmarken längs stranden införts en bestämmelse om att allmänheten dagtid skall beredas 

möjlighet att, på ett minst 3 meter brett stråk, röra sig genom området.” – Planen tryggar 

alltså intensionerna i översiktsplanen. – Men stråket har inte förverkligats. 

 

4. Strandområdet norr om Herrgårdscampingen som nu planläggs för en ”Upplevelseanlägg-

ning” beskrivs i detaljplanen för Skymningen: ”För norra delen av planområdet och natur-

området norr om planområdet, finns en naturinventering, daterad 16 juni 2006, genomförd 

av kommunen. Även förslag till skötsel och åtgärder har arbetats fram. Där konstateras att 

det inom området finns flera stora träd av ek, bok och ädelgranar som har högt bevarande-

värde. Utsikten mot Vålösundet är begränsad och en ökad öppenhet föreslås.” 

 

Sällskapet för Naturskydd ser möjligheten till en mycket tilltalande rekreationsmiljö längs stråket 

från stadsparken på Svinvallen till Skymningens badplats. En tillgång inte bara för Kristineham-

narna utan som också utgör ett mervärde för ”Herrgårdscampingens” gäster. 

• Kommer allmänhetens tillgång till strandområdet tryggas i kommande detaljplan för 

”Upplevelseanläggningen”?  – Kommer den värdefulla naturmiljön framhävas och vårdas? 

• Kommer gångstråket genom Herrgårdscampingen förverkligas? 

• Kommer gång och cykelstråket genom Sannaheden och skötselplanens intensioner för om-

rådet förverkligas? 
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