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UTVECKLINGSOMRÅDEN
För  beskrivning  och  illustration  av  förslagen  se 
Idékatalog 2012. 
 
Vissefjärda 
1  Trafik  höjer  trafiksäkerheten med  gång‐  och  cy‐
kelvägar till och från samhället. 
2  Törn  innebär  att badplatsen och  campingen  vid 
sjön kompletteras med bostäder. 
3 Vissefjärda golfbana innebär boende för den som 
vill bo med närhet till golfbana och sjö. 
4 Klättorp skapar sjönära bostäder med närhet till 
samhället. 
5 Industri/Handel och plats för industrihotell skapar 
goda  förutsättningar  för  etablering  eller  utbygg‐
nad av industri och handel. 
6  Trygghetsboende  och  tillgängliga  bostäder  för 
äldre skapas. 
 
Långasjö  
1 Hästgårdar nära ridhuset innebär att det blir möj‐
ligt  att  bo  på  landet  och  samtidigt  ha  närhet  till 
både samhälle och hästträningsmöjligheter. 
2  Utveckla  badplatsen  innebär  att  området  vid 
badplatsen vidareutvecklas. 
3 Nya  attraktiva  tomter möjliggör  en utbyggnad  i 
attraktivt läge vid Långasjön. 
4 Gång‐ och  cykelväg genom hela  samhället  inne‐
bär ökad  trafiksäkerhet  för oskyddade  trafikanter 
genom samhället. 

5 Vägskylt vid  infart  till  samhället  för att definiera 
samhället och bidra till fartdämpande effekter. 
6  Trygghetsboende  och  tillgängliga  bostäder  för 
äldre skapas. 
7 Industriområde i Strängsmåla med befintlig infart 
till  Södra  skapar  goda  förutsättningar  för  etable‐
ring eller utbyggnad av industri och handel. 
 
Broakulla  
1 Lyckebyån visar på de möjligheter som ån skapar 
åt  samhället  inom  bostadsbyggande  och  energi‐
framställning. 
2 Uppställning husbilar/husvagnar  visar utveckling 
av område för turismen vid Lyckebyån. 
3  Attraktiva  tomter  visar  attraktiva  lägen  för  bo‐
ende vid Lyckebyån. 
4 Breda gator  innebär att gatorna görs om för att 
skapa en säkrare trafiksituation för alla. 
5  Trygghetsboende  och  tillgängliga  bostäder  för 
äldre skapas. 
6  Industrimark  skapar  goda  förutsättningar  för 
etablering eller utbyggnad av industri och handel. 
 
Eriksmåla 
1 Nya tomter skapar naturnära tomter  i anslutning 
till samhället. 
2 Sammanlänka området mellan marknadsområdet 
och rondellen  innebär att området utnyttjas på ett 
bättre sätt. 
 

Åfors 
3 Bevara glasbruksmiljön för ett ökat skydd av den 
kulturhistoriskt värdefulla bruksmiljön. 
4 Nya tomter innebär att möjligheter skapas för att 
bosätta sig sjönära i samhället. 
5 Camping  vid badplatsen gör området mer  kom‐
plett för att attrahera turister. 
6 Promenadslinga för att främja friluftslivet. 
7 Befintlig  allé  kompletteras  längs bruksgatan  för 
att lyfta fram den ursprungliga bruksmiljön. 
8  Gång‐  och  cykelförbindelse  mellan  samhällena 
skapar en tryggare trafiksituation. 
9  Industrimark  skapar  goda  förutsättningar  för 
etablering eller utbyggnad av  industri och handel  i 
ett  logistiskt  fördelaktigt  läge  där  väg  25  0ch  28 
möts. 
 
Algutsboda 
1 Centrumtorg mitt  i samhället skapar en  för sam‐
hället viktig mötesplats. 
2  Bevara  kulturmiljön  ger  ett  starkare  skydd  för 
kyrkomiljön i samhället. 
3  Allé  syftar  till  att  försköna  samhället  och  för‐
stäkra kyrkomiljön. 
 
Boda Glasbruk 
1 Ombyggnad Storgatan  för att definiera  centrum 
och dämpa hastigheten genom samhället. 
2 Campingen och badplatsen utvecklas  för att gö‐
ras mer attraktiva för såväl invånare som turister. 
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3 Välkomstskylt  för att visa vart besökare kommit 
och för att definiera att samhället börjar. 
4 Ån breddas för att stärka ett vackert intryck längs 
infarten. 
5  Ny  detaljplan,  ska  tas  fram  för  Boda  Glasbruks 
centrum  för  att  bli  mer  ändamålsenlig  för  nuva‐
rande verksamheter.  
6  Naturlekplats  för  såväl  invånare  som  turister 
skapas i samhället. 
 
Lindås 
1  Sjö/Dagvattenhantering,  bostäder  &  hästgårdar 
skapar möjligheter  till  attraktiva  boenden  och  en 
bättre dagvattenhantering. 
2 Bostäder  längs ån  skapar attraktiva  tomter  i ett 
bra läge. 
3  Terminal  innebär  omlastningsmöjligheter  vid 
östra industriområdet vid utveckling av logistik. 
4 Handelsplatser och utvidgning industri visar läget 
för  industrietablering  där  vägarna  som  passerar 
Lindås och Emmaboda möts. 
5 Kommunikation  Emmaboda‐Lindås  ger  fler möj‐
ligheter  att  ta  sig  mellan  Emmaboda  och  Lindås 
utan bil. 
6 Nya hustomter i ett mycket bra läge i Rasslebygd. 
7  Badplats  ger  badmöjligheter  på  gång‐  och  cy‐
kelavstånd  från samhällena. Bad ökar också områ‐
dets attraktivitet. 
8 Dagvattenhantering  syftar  till  att  förbättra han‐
teringen av dagvatten från Emmaboda. 

Emmaboda 
1 Centrum och norra järnvägsområdet syftar till att 
skapa  ett  trafiksäkert  centrum  och  funktionellt 
järnvägsområde som samtidigt ger ett gott  intryck 
av samhället. 
2 Punkthus gamla  taxitorget  innebär  att den  cen‐
trala  tomten  förskönas och används på ett bättre 
sätt. 
3 Ny  järnvägspassage ökar säkerheten på stations‐
området. 
4  Tunneln  görs  kortare  innebär  att  tunneln  görs 
mer  inbjudande  för ökad  trygghetskänsla hos  alla 
användarna. 
5 Nya bostäder skapar en attraktiv bostadsmiljö för 
pendlare  och  en  tilltalande  omgivning  på  södra 
sidan järnvägen. 
6 Silos ges ett spännande uttryck och hjälper sam‐
hället att göra ett mer intressant intryck. 
7 Södra  järnvägsområdet ges parkmiljö och bostä‐
der med bra pendlingsmöjligheter. 
8 Bostäder Ersjön visar på en förädling av området 
vid sjön med vackra boendemiljöer. 
9 Bostäder  vid bäcken  ger  attraktiva  tomter nära 
idrottsanläggningar, skolor och centrum. 
10 Parkmiljö och nya bostäder längs Bjurbäcken ger 
tillgängliga bostäder med attraktivt centralt  läge  i 
anslutning till service. 
11 Trygghetsboende skapas  i anslutning till det be‐
fintliga servicehuset Bjurbäcksgården. 
12  Onödigt  breda  gator  utnyttjas  till  rekreations‐
områden. 
13 Norra Rasslebygd görs mer attraktivt när tomma 
gator öppnas för rekreation. 

14  Terminal  skapar  omlastningsmöjligheter  i  den 
västra  delen  av  Emmaboda  för  att  utveckla  lo‐
gistikmöjligheterna. 
15 Minska barriäreffekten av väg 120 skapar en säk‐
rare  trafikmiljö både  inom och mellan Emmaboda 
och Lindås. 
16  Förädla  markområdet  bidrar  till  att  skapa  ett 
estetiskt tilltalande intryck av samhället. 
17 Festivalområde markeras  för att  stärka en  fort‐
satt användning av platsen. 


