
Till berörda sakägare och information till boende i området. 

 

Bråvikens Golfklubb. 

Jan Monier. Klubbchef. 

Lars Ekfeldt. Ordförande. 

Norrköpings kommun 

Simon Karlsson, limnolog, ,  

Projektägare LONA-projektet 

     Norrköping 2020-07-15. 

 

INBJUDAN TILL SAMRÅD FÖR LONA-PROJEKT  

”Bråviken – Den Miljövänliga Golfklubben”. 

 

Bråvikens Golfklubb inbjuder berörda markägare och andra intressenter till ett samrådsmöte 
inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för miljöanpassning av Manhemsån.  

Norrköpings kommun och Bråvikens Golfklubb planerar för att erhålla tillstånd för att 
möjliggöra miljöanpassade åtgärder längs Manhemsån, skapande av våtmarker, borttagande 
av vandringshinder samt en justering av bevattningsuttaget för golfklubben. På uppdrag av 
Norrköpings kommun har Norconsult AB tagit fram ett samrådsunderlag som grundar sig på 
den förstudie som Litoralis Natur AB tagit fram under 2020. Projektet finansierats genom 
LONA-bidrag, förmedlade av Länsstyrelsen Östergötland. 

Syftet med projektet är att återskapa mer naturliknande förhållanden i vattendraget på 
Bråvikens Golfklubbs fastighet Manhem 2:1. Åtgärdsförslagen syftar till att uppnå en 
förbättrad vattenmiljö i Manhemsån samtidigt som intrånget på befintliga utslagsplatser, 
fairways och greener minimeras och anläggningens behov av bevattningsvatten säkras. 
Manhemsån är en knapp mil lång och ligger ungefär en halvmil öster om Norrköping. Ån 
rinner norrut från markerna kring Furingstad till dess utlopp i Lindöfjärden i inre Bråviken. 
Vattendraget saknar namn på Lantmäteriets kartor, men benämns ofta Manhemsån och är 
en vattenförekomst (WA29903441).  

https://inlandsbanan.se/anvand/artikel/inbjudan-till-samrad


 

Figur 1. Översikt över Manhemsån och dess närområde. Åns huvudfåra är markerad med blå 
heldragen linje. 

Konkret innebär åtgärdsförslagen i/vid Manhemsån, som det söks tillstånd för 
vattenverksamhet för, att: 

• Befintliga vandringshinder för fisk byggs bort. 

▪ Uträtade delar av vattendraget åtgärdas så att de återfår ett mer naturliknande 

utseende. 

▪ Översvämningszoner tillförs kring vattendraget, bland annat för att skapa lekmiljöer 

för fisk.  

▪ De dammar som vattendraget rinner genom anpassas för bättre rening av 

näringsämnen. 

▪ Vattenuttaget från Manhemsån anpassas för minskad påverkan på vattenmiljön.  

▪ Kapaciteten för lagring av bevattningsvatten ökas för att kompensera för det 

naturvårdsanpassade vattenuttaget och säkra anläggningens behov av 

bevattningsvatten. 

För ytterligare beskrivning av åtgärderna kan samrådsunderlaget laddas ner på 
följande adress:  

https://www.bragk.se/wp-content/uploads/2020/08/Samr%C3%A5dsunderlag-

Manhems%C3%A5n.pdf 

https://www.bragk.se/wp-content/uploads/2020/08/Samr%C3%A5dsunderlag-Manhems%C3%A5n.pdf
https://www.bragk.se/wp-content/uploads/2020/08/Samr%C3%A5dsunderlag-Manhems%C3%A5n.pdf


Samråd med berörda är ett led i tillståndsprocessen. De synpunkter som lämnas beaktas i 
tillståndsprocessen. 

På samrådet kommer vi att finnas på plats utanför Bråvikens golfklubbs golfshop, svara på 
frågor och ta emot synpunkter. Samrådet är öppet för allmänheten och ingen anmälan krävs.  

Om ni inte kan delta på samrådsmötet och/eller önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta 
via e-post innan 2020-09-01 till Jan Monier (se kontaktuppgifter).  

När: 2020-08-25 kl 16:00 – 18:00 

Var: utanför Bråvikens golfklubbs golfshop/reception, Manheims Säteri vid Djurövägen    

För frågor innan samrådet, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan: 

 

Hjärtligt välkomna! 

Bråvikens Golfklubb. 

 

Bråvikens Golfklubb 

Jan Monier - Klubbchef. 

0708-584264 

klubbchef@bragk.se 

Lars Ekfeldt - Ordförande 

0708-110525 

Ekfeldt.lars@gmail.com 
 

  

 

 


