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Bilaga 5 

Sammanställning av kommentarer i vissa områden på 

synpunktskartan 

 

I synpunktskartan finns det flera områden som har en hög koncentration av prickar. För att få en mer 

samlad bedömning över vad medborgarna tyckte i dessa områden har denna sammanställning av 

kommentarer gjorts. Observera dock att många av dem som gett synpunkter genom att sätta ut prickar 

i de tre färgerna inte har utnyttjat möjligheten att skriva en kommentar. De områden som valts ut är 

Varamon, Mariberg, Hamnen, Södra stranden, Borensberg, Fornåsa och Godegård.  

 
Länk till synpunktskartan: 

http://motalakommun.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2980d36cdd294516bfea77a2bc5

a2b7b 

Klicka på länken för att kunna klicka på varje prick(synpunkt). Uppe i högra hörnet finns 2 ikoner som man 

kan klicka på, en som visar teckenförklaring och en som visar olika lager som man kan bocka i/bocka ur 

beroende på vad man är intresserad av att titta på. Klicka sen på kartan på prickarna så visas en popup-ruta 

med information om den synpunkt som har lämnats. Du kan även zooma genom att scrolla in/ut på kartan.  

 

http://motalakommun.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2980d36cdd294516bfea77a2bc5a2b7b
http://motalakommun.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2980d36cdd294516bfea77a2bc5a2b7b
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En fin plats som borde bevaras: (antal markeringar runt markerade området 22 st) Bevara 

stranden och träden mot exploatering. Fin insjö som lockar turister. En lunga för staden! 

Bevaras! Bevara denna naturpärla. Sveriges i särklass finaste bad! Bevara den gamla 

stengärdesgården och den vackra naturen. Respekt av lagar! 

En plats som borde förändras: (antal markeringar runt markerade området 27 st) Flytta 

fotbollsplanerna till mossen, bostäder eller camping istället. Ersätt brandbryggan med en vacker 

trädpir som når ut till segelbåtsdjup. Längst ut kan det finnas flytbryggor för båtar att lägga till 

temporärt vid. Att det saknas en bra campingplats i Varamon är beklämmande dåligt. Utveckla och 

bevara till ett turistparadis. 
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En plats som borde bevaras: (antal markeringar runt markerade området 86 st) 

Bevara de fina ängarna åt Motalaborna. Bevara utebadet åt Motalaborna. Bygg ny 

bassäng. Inget Lalandia. Sälj inte ut Motalas finaste mark till annat land! Tillhör 

kommuninvånarna. Tillhör Motalaborna för rekreation.  Strandskydd ska 

respekteras! Behövs som friluftsområde för skola, dagis och äldreboende. Bevaras åt 

framtida generationer! Fin äng som gynnar den biologiska mångfalden.  

 

En plats som borde förändras: (antal markeringar runt markerade området 96 st) 

Sälj området till Lalandia. Perfekt för stugor till Lalandia. Som gjort för Lalandia. 

Utveckla men säkerställ att man kan röra sig genom området. Här blir Lalandia 

perfekt. Riv och bygg Lalandias natursköna stugby, lyssna inte till gnället. Lalandias 

förslag är bra. 

 



 
 

4 
 

Var vill du helst bo? (antal markeringar runt markerade området 2 st) 

 

En fin plats som borde bevaras: (antal markeringar runt markerade området 18 st) Inga 

höghus, bevara Stadsparken och hamnparkering i princip intakt! Hamnområdet måste bevara och 

vidareutvecklas varsamt. Absolut inga bostäder! Bör bevaras som evenemangsyta. Behåll för 

evenemang och parkering. Behåll parkeringen för att kunna utnyttja som yta för festivaler, tävlingar 

och andra evenemang. Låt utan vara kvar som den är, parkering och evenemangsplats. Rädda 

Hamnparkeringen från Botryggs idiotiska idéer. Bevara platsen som den är. Inga bostäder på 

parkeringsplatsen, men gärna grönytor att strosa på och omkring. 

 

Hamnparker 

 

 

En plats som borde förändras: (antal markeringar runt markerade området 3 st) Viktigt att se 

till att vi har parkeringsplatser till besökande som vill ta del av verksamheten i hamnen, det måste 

finnas bra parkeringar för att vi skall kunna bevara den fina turistverksamheten m.m. Bra att bygga 

bostäder med handel i markplan, men mycket viktigt att det byggs på ett sätt som passar in i området. 
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Var vill du helst bo? (antal markeringar runt markerade området 14 st) 

 

En fin plats som borde bevaras: (antal markeringar runt markerade området 1 st) 

En plats som borde förändras: (antal markeringar runt markerade området 27 st)   

Bygg bostäder på platsen, bygg boardwalk längs med hela södra stranden, bind ihop Motalabron 

med Strömbron, fantastisk plats. Använd ytan till att bygga bostäder. Motalas bästa läge- alldeles 

för bra för gamla cisterner. Bra ställe för attraktiva bostäder. Som gjort för sjönära bostäder! Bygg 

bostadshus! Ta bort industriområdet och bygg attraktiva bostäder! Här borde vara bostäder. Bygg 

bostäder här och gör en fin camping i Varamon även för husbilar. 
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  Var vill du helst bo? (antal markeringar runt markerade området 7 st) 

En fin plats som borde bevaras: (antal markeringar runt markerade området 2  st) 

En plats som borde förändras: (antal markeringar runt markerade området 12 st) Borensberg behöver 

en golfbana. Kommer locka många Linköpingsbor, använd Boren. Bygg boende nere vid vattnet och använd 

skogen upp till riksvägen som ett friluftsområde. Locka företag från hela Sverige till Borensberg. Utveckla 

Borensberg till att vara en attraktiv plats för boende. Skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig 

i detta område, marknadsför platsen/orten för företag runt om i Sverige. Gör Borensberg attraktivt för 

etablering av företag. Borensberg, en ort som skulle utvecklas till att husera flera företag och industrier, 

samt vara en bra bostadsort för boende i Linköping. Skapa strandpromenad utmed Boren som är tillgänglig 

för alla, både barnvagnsvänliga och rullstolar alltså, strandpromenaden utmed Boren är en fantastisk 

tillgång för Borensberg, även turister. Bygg fågeltorn i vasskanten här, härlig fågellokal, tillgång för både 

ortsbor och turister, fin utsikt över inloppet också. Riv silosarna, utöka husbilsparkering, turistparkering, 

loppis, försäljningsbodar m.m. Riv järnaffär och skapa ett vettigt torg i Borensberg. Trevligt läge för 

julmarknad och Husbyfjölmarknaden också. 
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Var vill du helst bo? (antal markeringar runt markerade området 5 st) Viktigt att ha kvar äldreboende så 

att det finns möjlighet att bo kvar i samhäller om/när man inte kan bo kvar i villan/lägenheten. 

En fin plats som borde bevaras: (antal markeringar runt markerade området 1  st) Hembygdsgården, 

parken och miljön kring kyrkan. 

En plats som borde förändras: (antal markeringar runt markerade området 18 st) Utveckla Fornåsa till 

en attraktiv inflyttningsort för människor som idag bor i Linköping och Mjölbys kommun. En utveckling av 

möjligheterna till bra boende i Fornåsa skulle kunna locka nya boende från Mjölby och Linköping. Utveckla 

Fornåsa till att vara ett attraktivt alternativ till att bo inne i Motala, men även för inflyttning från Mjölby 

och Linköping. Utveckla orten för boende med bra service. Bygg gångtunnel. Bra bostadsort som kan vara 

ett alternativ till för boende i Mjölby och Linköpingskommun. Belysning på GC-väg. Säkrare överfart för 

skolbarn. Iordningställande av parkering och parkliknande miljö. Vi önskar att få på vår hockeyrink så att 

det är lättare att spola upp en is på vintern. Utveckla Fornåsa till att vara en ort för inflyttning. Sätt upp 

belysning på gångstråket mellan skola-förskola och vidare till lekplatsen. Sätta upp en parkbelysning uppe i 

backen så att det går att åka pulka på seneftermiddagen/kvällen. Önskar fartdämpande åtgärd redan innan 

samhället, tex fartkamera eller avsmalning av vägen.  
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Var vill du helst bo? (antal markeringar runt markerade området 2 st)  

En fin plats som borde bevaras: (antal markeringar runt markerade området 1 st) 

En plats som borde förändras: (antal markeringar runt markerade området 13 st) Utveckla 

orten och gör tågstopp! Utveckla orten så fler kan bo där, skapa tågstopp för pendling. Gör 

Godegård mer attraktivt för inflytning, pendling med tåg är en framgångsfaktor. Utveckla 

Godegård som boendeort, vi kan loka närkingar att bosätta sig i Godegård. Tågstopp gör orten till 

en centralort på landet. Godegård kan bli en bra boendeort och även en ort för dagsturer till för att 

uppleva friluftsliv, miljövänlig transport med tåg. Bygg ut orten för att vara en bra bostadsort med 

bra service. Utveckla byn till att vara en centralort i norra Motala centrum. Bostadsort som kan 

vara ett alternativ för boende i Närke, med järnvägsstopp kan de bo i Godegård och jobba i 

Närkeregionen. Utveckla Godegård för att vara en ort för inflyttning. 

 


