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E-förslag – utkiksplats Notholmen
Enheten för samhällsbyggnad har tagit emot ett e-förslag med 21 underskrifter, inlämnat
av Emelie Rosenqvist, Västervik. Förslagsställaren föreslår att kommunen uppför en
utkiksplats på Notholmen och skriver att platsen kan utgöras av en flatbottnad eka som
kan vridas i den riktning som önskas för sitt foto. I e-förslaget beskriver förslagsställaren
att platsen likt utkiksplatsen vid Unos torn, kan ge en möjlighet för turister och lokala
foto-entusiaster att föreviga sin semester eller visa upp sin vackra hemstad. I förslaget
beskrivs de vackra vyerna som finns från Notholmen, bland annat Västerviks siluett, S:t
Petri kyrka, skärgårdsterminalen, Slottsholmen, marinan och solnedgången.
Svar
Västerviks kommun genom enheten för samhällsbyggnad håller på att ta fram ett
planprogram för hela Tändsticksområdet där även Notholmen ingår. Ett planprogram tas
fram för att på ett övergripande sätt utreda förutsättningar samt formulera mål och
visioner för området. Planprogrammet finns därefter med under
stadsutvecklingsprocessen som ett övergripande inriktnings- och måldokument.
Detaljstudier sker senare i exempelvis efterföljande detaljplaneprocessen.
Utdrag ur planprogrammet:
Notholmen utgörs av ett natur- och rekreationsområde med en verksamhet av ett
segelsällskap med tillhörande båtplatser. Planprogrammet utgår ifrån att bevara och
utveckla Notholmens värden som finns idag, med en förtätning för allmän verksamhet och
bostäder, samt stärka allmänhetens tillgänglighet till naturområdet på berget och
förstärka stråken som leder dit.
Enheten för samhällsbyggnad har ännu inte fått något uppdrag på att utveckla den
aktuella platsen utan ett sådant uppdrag kan först förväntas komma när planprogrammet
är beslutat. Platsen har även av kommunen identifierats som viktig med en vacker utsikt
och hög potential i likhet med det som beskrivs i e- förslaget. Förslaget tas med i den
kommande planeringen av områdets utformning.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 20 april 2020 förklara eförslaget om utkiksplats på Notholmen besvarat, samt att tacka förslagsställaren för visat
intresse.
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