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Ang förslag om byggande av bostäder med hyresrätt i Rimforsa centrum, 

1:88 samt 1:94. 

Bakgrund och syfte 

Boende är grunden för alla människor i ett samhälle, från bostaden utgår 

de flesta aktiviteter, vuxna åker till jobb och barn går till skolan. Allt rör 

sig runt bostaden. 

Ett fungerande samhälle behöver ha ett varierat bostads bestånd med skilda 

upplåtelseformer. Rimforsa är en ort med många villor och eget ägande.  

Bostäder med hyresrätt är däremot en bristvara.  Bostäder med hyresrätt 

behövs i Rimforsa. Bristen, i dag, förhindrar en rörelse i boendet. Våra 

behov ser olika ut under livets gång. När villaägaren blir äldre finns ett 

intresse att hyres bo, det samma gäller ungdomar som vill flytta till sin 

första bostad. 

Att bostäder med hyresrätt finns tillgängliga i samband med rekrytering är 

nödvändigt. Rimforsa behöver många nya medarbetare framöver, inte 

minst inom vården 

Då det finns aktörer som är villiga att bygga bör deras intresse tas på stort 

allvar. 

Förslag från Kolostrum AB 

Det finns bla ett byggförslag från fastighetsbolaget Kolostrum AB, såsom  

ägare av tomt 1:88 med ett befintligt hus. 

Enligt förslaget kan befintligt hus byggas om till sammanlagt sju 

hyreslägenheter, 1, 2 och 3:or. 

Förslaget innehåller dessutom nybyggnation av ett hus som skulle ge 20 

lägenheter av varierande storlek. Platsen för detta hus är planerat att ligga 

på tomt 1:88 samt tomt 1:94. Den senare ägs av kommunen. 

Förslaget innehåller dessutom en flytt att lastkaj vid ICA affären. I dag får 

lastbilarna till ICA göra vanskliga backövningar för att komma till  

lastkajen med stor risk för olyckor. 



Ett tredje förslag innehåller en gång och cykelbro över järnvägen. Det 

skulle väsentligt underlätta för barn och unga som ska ta sig från 

kommunens västra delar till skolan, likaså skulle det underlätta för gångare 

och cyklister med destination pendelstation. Gång och cykelvägen ska 

ansluta till Skolgatan. 

 

 

Sammanfattning och förslag 

 

Vi ser Kolostrum AB förslag som genomtänkt och som ger ett  tillskott 

med 27 hyreslägenheter. Ett mycket värdefullt tillskott av hyreslägenheter 

som är en bristvara i Rimforsa. 

Vi anser också att ICA:s föreslagna nya varuförsörjning skulle vara av 

godo. Det samma gäller gång och cykelvägen. Att i möjligaste mån skilja 

på biltrafik och på de som går och cyklar är värt att eftersträva. 

 

Med stöd av ovanstående föreslås Kinda kommun  

 

att      genomföra detaljplaneförändringar på fastigheterna 1:88 och 1:94  

  vilka möjliggör byggande av hyreslägenheter på dessa. 

 

att      skyndsamt föra samtal med ägaren av 1:88 och andra privata aktörer 

  som är villiga att bygga bostäder med hyresrätt i Rimforsa 

 

 

Björn Morell  

Vänsterpartiet Kinda 
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