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Resultat för GIS-enkäten och enkäten i
mobilapplikationen Morjens Lovisa
Strukturmodeller för
delgeneralplanen för Valkom och dess närområden
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GIS-enkät 5.7–13.8.2018
 Lovisa stad genomförde 5.7–13.8.2018 en GIS-enkät om två alternativa

strukturmodeller för den aktuella delgeneralplanen för Valkom och dess
närområden.
 Vi informerade om enkäten i de lokala tidningarna och på Lovisa stads
webbplats.
 I enkäten frågade vi vilketdera alternativ för strukturmodellen som svararen
röstar för.
 Efter frågan var det möjligt att ge öppen respons, vilken man kunde knyta
till ett läge i kartan med punkter, linjer eller enligt område.
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GIS-enkät 5.7–13.8.2018





136 personer besökte enkätsidan. Av dessa svarade 57 på enkäten.
25 personer röstade på strukturmodellalternativ 1.
25 personer röstade på strukturmodellalternativ 2.
7 personer röstade på en kombination av delar ur bägge
strukturmodellalternativ.

 På följande sidor finns plock ur kommentarerna angående de olika
alternativen.
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Finns det verkligen behov för ett så har stort antal tomter?
På området i fråga uppskattar man naturenlighet och
utrymme.
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En bra och säker rutt för lättrafik även under vintern
(inga backar).

Bostadsområdet som placerats i Köpbacka måste tas bort från
planen i och med att den befinner sig på ett
grundvattenområde.
Drombasvägen klarar inte av den
trafik som byggandet av området
förorsakar.

Lättrafikförbindelserna i båda alternativen lämnar invånarna i
Räfsby obeaktade. Om en ny lättrafikled placeras längs nya
Valkomvägen, skulle den betjäna både dem som bor i
Köpbacka och dem som bor på Räfsbys sida.

Staden bör planlägga nära tjänster
eller vid havsstranden, inte avsides
från centrum på privata marker.

Området för pulkabacken i Köpbacka bör sparas från
ytterligare byggande. Området är i sin nuvarande form ett
populärt friluftsområde. Där finns den enda fina
backåkningsplatsen i hela Lovisa. Byggande på området
minskar områdets attraktivitet som rekreationsområde.

På åskammen finns ett område som lämpar sig
för boende.
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Idén att utvidga frisbeegolfbanan är ok, men är det
möjligt att det på området även skulle finnas annan
rekreationsanvändning, till exempel rutter för
terrängcykling?
I ingetdera alternativet får man lämna
konditionsstigen i Valkom under en utvidgning av
bostadsområdet! Låt oss bevara ett fantastiskt
näraliggande friluftsområde.

Bostadsområdet som planerats invid Sandåsvägen
och utvidgningen av frisbeegolfområdet måste
strykas från planen i och med att de förstör Valkom
motionsbana. Bostadsområdet är även beläget på
ett grundvattenområde, vilket inte bör tillåtas.

Det skulle vara fint om man skulle kunna bevara
den här grönkorridoren.
Det skulle vara bäst att bevara området i sin
nuvarande form.

Inget boende året runt i Korsvik – det är inte ett
lämpligt ställe för boende året runt!

Ett centrum för hästsport bör inte tillåtas i Fantsnäs
i och med att ryttarna trampar upp Valkoms
motionsstigar.

Huvudsakligen är alternativ 2 bättre, men spånbanan i
Valkom bör inte lämnas under utvidgningen av
bostadsområdet. Kan utvidgningen av bostadsområdet
placeras längre norrut?

Jag hoppas att till exempel några egnahemshus skulle
byggas här. Området fungerar inte som ett grönområde.
Området fungerar inte för närvarande då det snart är
fullständigt igenvuxet.

…ett centrum för hästsport, nya bostäder och
turisttjänster skulle bringa Valkoms potential i
bättre användning, vilket säkert skulle vara i hela
Lovisa stads fördel.

Detta grönområde har ingen attraktivitet. I alla
fall området för den tidigare ishockeyrinken
skulle lämpa sig som tomter. Samtidigt skulle
man kunna bygga en ny och säkrare
förbindelse till de fastigheter dit man nu tar sig
direkt från Valkomträskvägen.
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Plock ur de öppna kommentarerna













Hoppas att man i planläggningen beaktar användningen av öarna, terrängen och det befintliga
byggnadsbeståndet.
Det är fint att man planerar sådana rekreationsområden till Tavistholmen som är öppna för alla:
det är säkert i hela Lovisa stads fördel.
Utvecklandet av allmänna rekreationsområden upplivar hela byn.
Absolut ingen stugby till Valkom i och med att det redan finns ett campingområde i Lovisa.
Det är önskvärt att bygga på stränderna.
Utvecklandet av Valkom centrum är en fantastisk grej! Det här skulle vara en verkligen bra plats
till exempel för en gästhamn.
Det skulle vara dags att få lättrafikförbindelsen mellan centrum och Valkom i skick. Bussturerna
har blivit färre. Många cyklar längs nya Valkomvägen, i och med att Gamla Valkomvägen är farlig
på grund av den branta backen och den tunga trafiken.
Mer bostadsbyggande kunde planläggas till Vårdöområdet i stället för till Fantsnäs.
Strukturmodell 1 är bättre, då byggandet i den placerar sig närmare den befintliga
kommunaltekniken och friluftsområdena bevaras enhetliga.
Varför planlägger staden på privat mark utan att diskutera med markägarna?
Planens namn är vilseledande: Köpbacka och Räfsby bör nämnas i planens namn.
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Enkäten i mobilapplikationen Morjens Lovisa!
 I Lovisa stads mobilapplikation Morjens Lovisa! fanns 5.7–13.8.2018 ett frågekort i





vilket man frågade vilket strukturmodellsalternativ svararen röstar för. I applikationen
fanns även en länk till webbsidan för delgeneralplanen för Valkom och dess
närområden. Strukturmodellerna fanns för påseende på webbsidan.
Antalet svarare uppgick till inalles 50. Resultat:
 4 personer röstade på alternativ 1.
 5 personer röstade på alternativ 2.
 6 personer röstade på en kombination av strukturmodellernas delar.
 35 personer hade inte tagit del av strukturmodellerna.
Via applikationen fick vi ett öppet svar: ”Det skulle behövas rikligt med

strandbyggplatser i Valkom! Den upplysta motionsstigen ska bevaras. Områden kunde
”kompletteringsbyggas” och som nytt område skulle området väster om skolan vara
vad gäller läget bra."
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Tack till alla svarare!

