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Remissvar på Förstudie för Myggenäs Centrum 

Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening, nedan kallad MVSF, får avge följande 

yttrande över förstudie för Myggenäs Centrum.  

 

1. Styrelsen ställer sig positiv till de föreslagna utbyggnaderna av parkeringarna 

bakom St1 och vid förskolan för pendelparkering. Den branta slänten mot 

björkdungen fylls ut för att ge plats till fler parkeringsplatser vid St1 samt utfyllnad 

bakom St1s driftsbyggnad.  Vi förskolans parkering kan ytan utökas fram till 

Mällbyvägen.   

2. Styrelsen har inget att erinra emot föreslagen om tillbyggnad till Almö Livs, 

föreslagen torg/parkyta, utökad parkeringsyta på nuvarande lokalgata. 

3. Styrelsen är tveksam till förslaget om ny cirkulationsplats och befarar köbildningar, 

dels på väg 160, dels på Myggenäsvägen, dels från Almö Livs parkering. Det kan bli 

samma trafiksituation som råder idag vid den nuvarande rondellen. Styrelsen 

förordar en placering av rondellen i höjd med nerfarten till hamnen. Det blir då 

bättre avfartsmöjligheter från väg 160 för boende utmed Myggenäsvägen och 

Fågelvägarna, och även för dem som ska lämna/hämta barn på den planerade 

förskolan vid tennisbanan. Sträckningen av gång- och cykelvägen ner till marinan 

behöver då inte förändras.  

4. Styrelsen ställer sig positiv till föreslagen busshållplats för lokalbussar och 

skolbussar. 

5. Styrelsen förordar den alternativa placeringen av förskolan vid tennisbanan. 

Placeringen medför att förskolebarnen inte behöver gå över vägen för att nå skogen, 
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hastigheten på Fågelvägen dämpas med den nya anslutningen. En nackdel är dock 

att det vid ishalka kan bli svårt för bilar att komma uppför backen, då man inte kan 

ta fart före backen.  

6. Styrelsen är positiv till förslaget om ny radhusbebyggelse med nya cykel- och 

gångbanor.  

7. Styrelsen har inget att erinra mot förslaget om naturlekplats på Almön, inte heller 

mot förslaget om olika typer av affärsverksamheter i anslutning till ny gångbro och i 

marinan i övrigt.  

8. Styrelsen har inget att erinra mot förslagen om möjligt läge för hållplatser för 

södergående och norrgående långfärdsbussar.  

9. Styrelsen har inget att erinra emot förslaget om ny bebyggelse för verksamheter 

längs väg 160.  

10. Styrelsen förutsätter att omdaningen av väg 160 mellan cirkulationsplatserna till 

gata med trottoar och kantstensparkering blir trafiksäker med lägre hastighet än 

idag, t.ex. 50 km/tim.  

11. Styrelsen föreslår en ny bred gångtunnel med belysning ner till marinan.  

12. Styrelsen ser gärna att infarten från nuvarande rondell till Myggenäs och till Almö 

Livs tas med i förstudien och får en bättre lösning än idag, t.ex. en knapprondell.   

 

Med vänlig hälsning 
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