
Nya tomter på Oknö och i 
Ålem diskuteras – men 
inga beslut är tagna 
OKNÖ/ÅLEM  Artikeln publicerades 5 december 2019 

 
Foto: Åsa Borefur 

I det här området intill campingen vid Kaffetorpet skulle det kunna bli tomter. 

I jakten på nya tomter vänder kommunen nu blickarna mot Oknö och området 
vid Kaffetorpet. Även Kaggetorp i Ålem kan vara av intresse. 
Inga beslut är tagna och man har bara precis börjat diskutera att dessa båda områden 
skulle kunna vara intressanta när man undersöker möjligheterna till nya tomter. Det 
understryker kommunalrådet Anders Johansson (C). 

BAROMETERN-OT BOSTAD: Här samlar vi reportage och nyheter om 
hem och boende 

– Vi har inte gett några uppdrag kring detta. Det är på diskussionsstadiet, men det 
kan vara intressant att titta på möjligheterna, säger han. 

Oppositionsrådet Robert Rapakko (S) säger så här: 

http://www.barometern.se/bostad/
http://www.barometern.se/bostad/


– Sist vi pratade om tomter vid Kaffetorpet var Socialdemokraternas inställning att 
”nu får det räcka”. Men vi får ta med det här till partigruppen och så får vi höra vad 
folk tycker om det. 

Det finns en tanke om att skapa mellan 25 och 33 nya fastigheter på Oknö och 
området som i så fall skulle kunna vara intressant ligger norr om Kaffetorpet, öster 
om vägen och cirka 150-200 meter från vattnet. Varken campingen och intilliggande 
byggnader eller strandområdet berörs. 

När det gäller campingen vid Kaffetorpet så har arrendatorn sagt upp avtalet med 
kommunen och man söker en ny. Det finns en intresserad i dagsläget. 

I Kaggetorpsområdet i Ålem skulle det alltså också kunna bli aktuellt med nya tomter. 
Men där finns som sagt var inte heller något konkret beslut. 
ÅSA BOREFUR 
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Het fråga om 
Oknötomter: ”Frågan är 
väckt och ligger på 
politikernas bord” 
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Socialdemokraterna Robert Rapakko och Lars Johansson anser att kommunen måste vara tydlig med att 
frågan om eventuella nya tomter på Oknö är väckt och ligger på politikernas bord. Hur deras parti ställer 
sig till detta är något som medlemmarna får avgöra. 

Det ges diffusa besked om planerna på nya tomter på Oknö. Det anser 
Socialdemokraterna Robert Rapakko och Lars Johansson som menar att frågan 
i allra högsta grad är aktuell för diskussion. 
I förra veckan klargjorde plan- och exploateringschefen Henrik Eriksson att det inte 
finns något politiskt uppdrag att ta fram nya tomter på Oknö. Den skiss som tagits 
fram är ett tjänstemannainitiativ och har gjorts för att visa hur cirka 25 tomter skulle 
kunna exploateras i ett område i närheten av Kaffetorpet och campingen. Idén om 
nya tomter har väckt en het diskussion i sociala medier. 



Socialdemokraterna tycker att det är diffusa besked som ges kring frågan. Det finns 
ett förslag med en skiss som tjänstemännen har lyft till politikerna. Något politiskt 
beslut har inte tagits men det är ändå ett förslag som de olika partierna kommer att 
behandla, menar de. 
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Den här skissen visar tjänstemannaförslaget om 25 nya tomter intill Kaffetorpet. 

– Det är snart dags för en ny planöversyn på Oknö, där man ser över reglerna för 
marklov för träd och byggnadshöjder, våningsplan och andra regler. Då lyftes på nytt 
idén om fler nya tomter på udden ute vid Kaffetorpet, säger Robert Rapakko och Lars 
Johansson. 

Det är inte första gången som kommunens plangrupp har tagit upp de här planerna. 

– Även under Roland Åkessons (C) tid ventilerades det på plangruppen men då var vi 
tydliga direkt från Socialdemokraterna att vi inte ville medverka till en exploatering 
på udden vid Kaffetorpet. Då lades de planerna åt sidan, säger Rapakko. 

Hur partiet kommer att ställa sig till ett förslag om nya tomter har man inte bestämt. 
Det är något som medlemmar över hela kommunen kommer att avgöra. 

– Oknö är ett område som berör och har betydelse för många i kommunen. Därför är 
det viktigt att se till att alla får komma till tals. Med respekt för medlemmarna i 
partiet vill vi avvakta medlemsmötet innan vi slår fast våra synpunkter. Men det ska 
ändå vara öppet och tydligt att frågan är väckt och ligger på politikernas bord att ta 
ställning till. 

ÅSA BOREFUR 
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