Vakna Eksjö-bor!
Kommunen har planer på att bygga
förskola, bostäder och gator på jordbruksmarken vid Kvarnarps gård.





nyodling är kostsamt, tar enorm tid,
och ger inte lika goda skördar
jordbruksmark är en smart
investering, vilket vissa redan insett
byggande på jordbruksmark får
konsekvenser för kommande
generationers möjligheter till
matförsörjning



ett flertal av arterna ingår i EU:s art-,
fågel- och habitatdirektiv, och är
sällsynta eller rödlistade. Exempelvis
finns här bland annat: dvärgfladdermus, långörad fladdermus, nordisk
fladdermus, stor fladdermus, vattenfladdermus och utter



fladdermusarterna är beroende av
stora träd och äldre byggnader, och
störs av belysning. Uttern är beroende
av omgivningarna vid Munkakvarn för
sin vintervistelse
den ”gröna infrastrukturen” med sitt
nätverk i det stora sammanhängande
grönområdet tillhandahåller viktiga
ekosystemtjänster på motsvarande
sätt som den ”grå infrastrukturen”
(vägar, avlopp, elnät) tillhandahåller
andra typer av tjänster.

Källa: Jordbruksverket

Vi i Klimatnätverket, Eksjö Naturskyddsförening och Förbundet Organisk
Biologisk Odling (Fobo) anser att det är
kortsiktigt och vore förödande för
framtiden. Vi vill därför att nuvarande
översiktsplan följs!
Vi vill bevara jordbruksmarken orörd!
Därför att:
 byggande på jordbruksmark strider
mot miljöbalken
 jordbruksmark är en bristvara, inte
minst globalt
 i framtiden beräknas jordbruksmarken bli mer värdefull än idag
 jordbruksmark tar årtusenden att
bygga upp - god jordbruksmark är
därför en viktig resurs

Vi vill bevara den biologiska mångfalden
i området!
Därför att:
 nuvarande ekologiska jordbruk gynnar
den biologiska mångfalden
 området vid Kvarnarps gård och
Munkakvarn är ett område som ännu
inte är förtätat med gator/bebyggelse
 här finns en mosaik av delområden
med höga natur- och kulturvärden, en
mångfald av växter, smådjur, fåglar
och mängder av insekter
 flera unika arter skulle försvinna om
området exploateras av bebyggelse,
trafik och mänskliga störningar







Vi vill värna det kulturhistoriska värdet i
Kvarnarpsområdet
Därför att:
 Kvarnarps gårds byggnader och
marker har ett för Eksjö unikt kulturhistoriskt värde! Här fanns betes- och
jordbruksmark redan före järnåldern
 omgivningarna runt Kvarnarps gård
har kulturhistoriska värden i paritet
med vad Gamla stan har för Eksjö stad
 Kvarnarps gård med omgivningar har
anor sedan 1500-talet
 Carl von Linné uppmärksammade
området år 1749 på sin resa till Skåne
 borgmästare Munthe, som drev
Kvarnarps gård på 1700-talet, var själv
en mönsterjordbrukare och skrev
prisbelönta skrifter om förbättringar i
svenskt jordbruk.
Vi vill värna frilufts- och föreningslivet!
Därför att:
 naturområdet runt Kvarnarps gård
används frekvent för fritidsaktiviteter
och rekreation





området runt Kvarnarps gård är avsatt
som grönområde. Vi vill att det ska
förbli så!
Eksjö Naturskyddsförening och
Friluftsfrämjandet sköter stigar och
leder i området (bland annat runt
Nifsarpsmaden). De har även sin
gemensamma föreningslokal med
grillplats vid Kvarnarps gård

Södra Vedbo biodlareförening driver
en föreningsbigård, anordnar kurser i
biodling och informerar om biodlingens betydelse för pollinering
och bevarande av biologisk mångfald
Fobo driver ideellt en ekologisk
visningsträdgård vid före detta
Trädgårdsmästarbostaden.

Vi vill värna varumärket Kvarnarp!
Därför att:
 Kvarnarps gård förknippas med
byggnadsvård (i trästaden Eksjö)
 Kvarnarps gård med sin vackra
fasad förknippas med många




historiska personer och händelser;
borgmästare Munthe, Jenny Lind,
kungabesök m.m.
Qvarnarps byggnadsvårdsbutik har
åtskilliga besökare från när och fjärran
som söker gamla byggdetaljer
Fobos ekologiska visningsträdgård är
en oas för trädgårdsintresserade. Den
är ett populärt besöksmål med drygt
5 000 besökare årligen, såväl Eksjöbor
som turister från Sverige och utlandet.
Här finns bland mycket annat sex
historiska trädgårdar som beskriver
Eksjös utveckling under 600 år.

I stället för att bygga bostäder m.m. vid
Kvarnarps gård vill vi arbeta för att
bevara och utveckla det unika som finns i
området! Nuvarande översiktsplan
markerar Kvarnarp som ett grönområde
med mycket höga upplevelsevärden väl
värt att bevara. Det finns inget motsvarande område i hela Eksjö kommun!

