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     DEL AV RINKABY 9:3 MED FLERA

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

DETALJPLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för 
nya bostäder i ett attraktivt läge i direkt anslutning 
till Rinkabyholms befintliga villabebyggelse och  
service samt att öka tillgängligheten till ekskogen 
inom planområdet.

BAKGRUND
I översiktsplanen (2013) och den fördjupade över-
siktsplanen för Södra staden (2015) anges områ-
det lämpligt att studera för framtida bostadsbe-
byggelse. Kommunstyrelsens planutskott gav 
positivt planbesked 2018 och detaljplanen starta-
de 2019 då ett startbeslut gavs.

PLANFÖRSLAGET I KORTHET
Planförslaget skapar förutsättning för att bygga 
cirka 50  bostäder i direkt anslutning till befintlig 
villabebyggelse i sydvästra delen av Rinkabyholm. 
Planområdet omfattar totalt cirka 6,3 hektar mark 
och består idagsläget av skog, åkermark, gator och 
en gång - och cyelväg. Kvartersmarken som föreslås 
för bostäder utgör cirka 2,6 hektar.

Vägledande för utformningen har varit att behålla  
och skydda de befinftliga stenmurarna och ekskogen 
i öst samt att ansluta till befintlig villabebyggelse 
med en småskalig bebyggelse. Området kan 
angöras från  Riksvägen (gamla E22) i söder och 
Rinkabyholmsvägen i norr. Inom planområdet 
föreslås en ny lokalgata samt en gång- och cykelväg 
som binder samman området med Suneholmsvägen.  
En blandad bostadsbebyggelse i form av friliggande 
småhus samt radhus, kedjehus och parhus i upp till 
två våningar föreslås. Befintlig ekskog, skyddsvärda 
träd och stenmurar bevaras och skyddas i planen. 
Ett naturområde för hantering av dagvatten finns i 
planens sydvästra del där marken är som lägst inom 
planområdet. Där renas och fördröjs regnvatten 
innan det rinner vidare till Hossmoviken. 

Planområdets geografiska avgränsning visas med röda linjer.

FULLSTÄNDIGA HANDLINGAR FINNS HÄR:
• kalmar.se/detaljplaner 
Observera att det på grund av rådande  
omständigheter med Coronasituationen inte är 
möjligt att besöka oss på Samhällsbyggnads-
kontoret. Handlingar finns därför enbart  
tillgängliga digitalt på kommunens hemsida.

LÄMNA SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET:
Senast den 21 juni 2021 måste vi få dina  
eventuella synpunkter skriftligt. Vänligen ange 
namn och adress, skriv även vilket ärende det 
gäller.

E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Vanlig post:
Samhällsbyggnadskontoret
Planeringsenheten, Box 611
391 26 KALMAR

VÄLKOMMEN TILL SAMRÅDSMÖTE
TID: onsdag 9 juni klockan 18.00 - 19.00 
PLATS: Digitalt via programmet Teams, länk  
skickas ut efter anmälan som sker senast 8 juni till 
linda.almljung-torngren@kalmar.se 
 
Tjänstepersoner från Kalmar kommun  
kommer att finnas på plats för att svara på 
eventuella frågor. 
 
VID FRÅGOR
Om du har frågor är du välkommen att ringa eller 
mejla Linda Almljung Törngren, planarkitekt.  
Telefon: 0480-45 03 85  
E-post: linda.almljung-torngren@kalmar.se 
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Vy från Riksvägen (gamla E22). Källa: ATRIO arkitekter

Utdrag ur fördjupad översiktsplan för Södra staden

Illustrationen visar ett utvecklingsförslag med villor, parhus, radhus och kedjehus. Källa: ATRIO arkitekter
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Vy från Rinkabyholmsvägen. Källa: ATRIO arkitekter
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