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Arbetsmetod
Detta är den första Lokala Utvecklingsplanen (LUP) som tagits fram för Hestra i
Torpa socken, Ydre kommun. Framtagandet har skett genom fyra öppna möten under
våren och hösten 2010, till vilka samtliga invånare i Hestra inför varje tillfälle har
inbjudits. Under sommaren 2010 har ett förslag till LUP ställts ut i Hestra och
möjlighet har, genom en förslagslåda, funnits att kommentera och/eller komma med
förslag och idéer för att utveckla den Lokala Utvecklingsplanen.

Disposition
Denna LUP består av två delar, där den första tar upp konkreta önskemål om åtgärder
på orten. Önskemålen presenteras enligt den prioriteringsordning som invånarna
angett. Här bör noteras att åtgärderna innefattar såväl kommunal som privatägd mark.
Till del ett hör två kartor över Hestra där den fysiska miljön, fastighetsgränser samt
önskemålen om åtgärder presenteras.
Del två utgörs av en bilaga där förslag på åtgärder som delvis varit svåra att
konkretisera i en LUP presenteras. Dessa är av vikt då de förklarar motiven bakom
önskemålen om åtgärder i del ett av denna LUP. Dessutom representerar bilaga 1
invånarnas önskemål och visioner om Hestra, vilka kan komma att tas upp i
efterföljande Lokala Utvecklingsplaner.
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Förutsättningarna för det Lokala Utvecklingsplansarbetet i Hestra skiljer sig något
från Rydsnäs och Asby, då Hestra fram till 2010-11-17 saknat en aktiv
samhällsförening som kan agera motpart och samtalspartner i förhållande till Ydre
kommun. Då samhällsföreningen inte var bildad vid antagandet av den Lokala
Utvecklingsplanen för Hestra så har de lokala åtagandena inte kunna definieras eller
fördelas. Det är således upp till Hestra samhällsförening att i dialog med Ydre
kommun definiera och fördela det lokala åtagandet utifrån den antagna Lokala
Utvecklingsplanen. Kommunens åtagande i respektive projekt bör även det utarbetas i
nära samråd med Hestra samhällsförening.

Önskemål om åtgärder
1. Parkeringen mitt emot Äppelmynta
Motiv:
•
•

Skapa en mötesplats för hela Hestra genom att göra området mitt emot butiken
Äppelmynta mer attraktivt för ögat, både för boende och förbipasserande.
Skapa någon form av torgmiljö med möjlighet till exempelvis marknader och
samhällsgemensamma aktiviteter. Detta stödjer samhällsgemenskapen i Hestra
som idag är väldigt bristfällig och skapar ett område att vara stolt över och
samlas kring.

2. Kulle med ruin efter gammalt brännvinsbränneri
Motiv:
•
•
•

Anlägga en rastplats för förbipasserande och boende i nära anslutning till den
önskade/planerade torgmiljön.
Brännvinskullen kräver ingen stor insats, men kan göra betydande skillnad för
upplevelsen av Hestra som ort.
Genom att snygga till och tillgängliggöra området genom gallring av träd och
buskar, placera ut bord och bänkar för att skapa en rastplats för promenerare
och förbipasserande samt anlägga en grillplats kan besökare till exempelvis
Countryfestivalen lockas in i Hestra samhälle och därmed uppleva mer än bara
genomfartsvägen.

3. Busstationen
Motiv:
•

•
•
•
•

Hestra busstation upplevs som eftersatt och oinbjudande. De boende i Hestra
har svårt att se varför någon förbipasserande skulle lockas till att stanna där för
att läsa på informationstavlorna för kommunen, givet hur ”tråkigt” det ser ut
på platsen.
Genom att plantera dekorativa träd, buskar och blommor (eventuellt fruktträd)
vid informationstavlorna kan en mer inbjudande miljö skapas.
Blomstertemat kan även förlängas på gång-/cykelvägen mot tennisbanorna
och vattentäkten för att lotsa besökare in i samhället.
A snygga till befintliga busskurer, alternativt ställa dit moderna kurer, är ett
enkelt sätt att försköna området.
För att locka fler att stanna och ta del av informationstavlorna bör
informationsskylten bör kompletteras med ytterligare en i-skylt då man kör in
i Hestra från Tranås. En sådan enkel åtgärd kan gynna såväl Hestra som hela
Ydre kommun.

4. Tennisbanorna och vattentäkten
Motiv:
•

•

•

Området kring tennisbanorna och vattentäkten upplevs inte som inbjudande.
Området separerar dessutom ”nya” och ”gamla” delarna av Hestra. Om
området skulle tillgängliggöras genom att gallra träd och buskar samt anlägga
stigar och spänger för att göra promenadstråk genom biotopen finns
möjligheter att binda samman det fysiskt, och till stor del även mentalt, delade
samhället.
På den vattensjuka tennisbanan finns möjligheter att skapa en mötesplats för
de gamla och nya områdena i Hestra vid tennisbanorna genom att anlägga en
beachvolleyplan, boulebanor samt en mindre lekplats.
Området kan även göras tillgängligt och attraktivt som mötesplats vintertid
genom att spola med vatten för att skapa en central skridskobana.

5. Hestrasjön
Motiv:
•

•

•

Hestrasjön är centralt placerad i Hestra, men är en outnyttjad resurs. Med
tillåtelse från de privata markägarna finns potential och önskemål att
tillgängliggöra, genom gallring, utsiktsplatsen över sjön från berget på norra
sidan samt anlägga grillplats med vindskydd på udden längs södra stranden.
Det befintliga el-ljusspåret i Hestra är i mycket dåligt skick. Att anlägga ett
nytt el-ljusspår i en slinga runt Hestrasjön skulle öka områdets tillgänglighet
och samtidigt försköna samhället kvälls- och nattetid.
Frågetecken kring Hestrasjöns vattenkvalitet bör rätas ut genom vattenprov i
sjön för att fastslå bad- och fiskemöjligheter

6. Badlplats vid Raklången
Motiv:
•
•
•
•

Den befintliga, och tidvis mycket välbesökta, badplatsen för Hestra samhälle
ligger på privat mark vid sjön Raklången. Här finns önskemål om att:
iordningställa och förvalta den befintliga badplatsen genom gallring av
växtlighet, gräsklippning samt reparationer av staket och grindar.
snygga till och iordningställa parkeringsplatsen.
sätta upp en informationstavla om aktuella händelser i Hestra samt föreskrifter
för badplatsen.
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Föreslagna projekt för Hestra samhälle
Bilaga 1 till Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010

Torget
Hestra behöver en samlingsplats! En plats för gemensamma aktiviteter och för att
mötas vid exempelvis årstidsmarknader eller exkursioner och vandringar. En
föreslagen plats för detta är området omkring Äppelmynta (kommunal mark).

Snygga till Hestra
För att skapa en stolthet över den egna orten och en Hestra-anda, samt göra Hestra
attraktivt för förbipasserande föreslås att dekorationsbelysning placeras ut så att
utvalda fasader och träd lyses upp under kvällstid. Ytterligare ett förslag är att måla
industrifasaderna vid genomfartsleden.

Kvällssol i nya delen av Hestra
För att släppa in ljus och kvällssol föreslås en gallring av höga träd i det nya området i
Hestra.

Gemensam arbetsdag
För att skapa en gemensamhetskänsla i Hestra samt skapa en tryggare, vackrare och
mer attraktiv utemiljö föreslås att gemensamma arbetsdagar anordnas en eller ett par
gånger om året. Självklart skulle arbetsdagarna bygga på frivilligt deltagande!

Promenadvägar i Hestra
För en nyinflyttad Hestrabo, och kanske även för de infödda, är det inte lätt att känna
till utbudet av promenadvägar som Hestra erbjuder. En karta med markerade
promenadvägar vore därför önskvärt – gärna med noteringar om vilka som är
barnvagnsvänliga! I samband med inventering och kartering av promenadstråken
behöver dessa även snyggas till och tillgängliggöras genom lättare gallringar.

Lokala sevärdheter
En karta med lokala sevärdheter och andra intressanta platser bör tas fram och delas
ut till nyinflyttade samt fastboende i Hestra. Kartmaterialet bör också finnas
tillgängligt på allmänna platser, exempelvis vid informationstavlorna vid
busstationen.

Temavandingar i närområdet
Historiska vandringar med olika teman – till exempel torpvanding, gökotta eller
kulturlandskapsvandring – är ett förslag för att sprida och bevara kunskap om Hestra
och bidra till en ortskännedom och bygemenskap.

Tipspromenad i samband med fotbollsmatcher
För att åstadkomma en känsla av bygemenskap krävs det att människor kan och vill
mötas. Ett förslag är därför att arrangera en tipspromenad i området omkring
fotbollsplanen ca en timme innan hemmamatcher, med avslutande fika i klubbstugan.
På så vis möts både den idrottsintresserade och söndagspromeneraren, gammal och
ung!

Nystarta Hestra samhällsförening
För att göra verklighet av och koordinera många av de föreslagna projekten och
åtgärderna behövs ett starkt engagemang från Hestraborna! Idén om att väcka liv i den
slumrande samhällsföreningen har därför kommit upp.

