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Lillhult B10–B11
Sammantaget rymmer områdena ca 15–20 tomter. 

B10  En ny grupp med småhustomter föreslås i anslut-
ning till beteshagarna och hästgårdarna i Lillhult. Områ-
det kan utformas med 10–13 tomter kring en vägslinga 
med en gemensam lek/friyta i mitten. Delar av området är 
blött och markförhållanden och dagvattenhantering be-
höver utredas ytterligare innan närmare avgränsning och 
utformning av området görs. 

-
ren Stjernboden. Utfarten som har dålig sikt och ansluter 

-
hetsrisk, vilket också de höga hastigheterna på vägavsnit-
tet bidrar till. Utfarten måste därför byggas om; vägens 

och ett vilplan skapas innan utfarten. Siktröjning behöver 
göras på vänster sida genom borttagande av den främre 
trädraden på fastigheten Härkila 3:18. Kostnad för åtgär-
derna ska bäras av exploateringen .

-
gränsen. Stenmuren behöver öppnas upp på två ställen för 
att dra en vägslinga in i området. Släpp mellan tomterna 
ska göras på lämpliga ställen för en gångstig som ansluter 
till gång- och cykelstråket mellan Oljannäs och Hägnen 
och för gångstigar ut i naturen.

Arkeologisk utredning steg 2 behöver göras inför detalj-
plan inom omr B10 , se sid 11.

B11  På en liten skogsbevuxen höjd bakom några bostä-
der  i Lillhult föreslås 2–4 småhustomter. Området lig-
ger i anslutning till den planerade gång- och cykelvägen 

-
ningen till Kungsbackavägen har dålig sikt. Sikten ska åt-
gärdas genom att utfarten byggs om och förskjuts 10 me-
ter åt sydväst.

Vatten och avlopp
Områdena B10–B11 ligger långt från påkopplingspunkten 
för överföringsledningen för VA i Ubbhult/Kråkered. Om-
rådena kan troligtvis anslutas till Hägnens lokalnät vilket 
bör samordnas med utbyggnaden av gång- och cykelväg 
till Hägnen. Se vidare avsnittet vatten och avlopp sid 11.

Tillfart vid gården Solhem där gång- och cykelväg till Hägnen samt område B11 ansluter.

Befintlig tillfart till Stjernboden där omr B10 ansluter.
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Exempel på möjlig bebyggelse.

B10B11

Bebyggelse vid Solhem och Lillhult             Hpl Oljanäs


