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Aktörer 
Kommunen (kultur- och fritidsnämnden) har
åtagit sig ett viss ansvar för Fagersannabornas
fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter.
Verksamheterna drivs i samverkan med före-
ningslivet.

Kommunstyrelsen ansvaras för turistfrågorna.
Utveckling av turismen bör ske i samverkan
med turistnäringen. Detta har behandlats i den
kommuntäckande översiktsplanen.

Anläggningar
På kartorna redovisas närrekreationsområden
samt förenings- och kommunalt ägda sportan-
läggningar. Dessutom redovisas offentliga lo-
kaler, samlingslokaler och lokaler för kyrklig
verksamhet i Fagersanna.

Sjön Örlen med bad, campingplats, fiske, och
fritidsbebyggelse är ett rekreationsområde/ tu-
ristmål som nyttjas av många fler än de boende
i Fagersanna. I Örlen finns både gädda, abbor-
re, gös m.fl. fisksorter. För att fiska krävs dock
fiskekort. Sjön Örlen har även ett bra kräftfis-
ke.

De boende i Fagersanna nyttjar även Rankås-
området för rekreation. Där finns bl.a. utbyggt
elljusspår, terrängskidspår, bågskyttebana. An-
läggningar utanför Fagersanna behandlas i den
kommuntäckande översiktsplanen.

Mål för fritidsaktiviteter
Kommunen målsättning är att stödja föreningar
så att de till rimliga kostnader kan bedriva sina
verksamheter på samma villkor som de som
har tillgång till kommunala lokaler och an-
läggningar.

Kommunen bör verka för en förbättring av cy-
kelleden, Västgötaleden, genom Fagersanna.
Man bör då även undersöka möjligheterna att
ordna rastplatser, vindskydd, vandrarhem
o.dyl. för att stärka turismen i Fagersanna.

Mål för kulturell verksamhet
Kommunens mål är att ge ett brett utbud av
kulturell verksamhet. Som ett led i detta kan
kultur- och fritidsnämnden nu även bevilja bi-
drag till enskilda kulturella projekt.

Strategier
 Vid en eventuell utbyggnad av någon form

av rekreation i området vid Levinsgården,
t.ex. golf, ska hänsyn tas till riksintresset i
området. Detta innebär att de värden som
gör området till ett riksintresse, främst
geologiska, ska bevaras så långt det är
möjligt.

 Samtidigt ska en viss del av marken sparas
i området så att en framtida exploatering
av bostäder inte omöjliggörs. I avsnitt 5
redovisas de områden som anses attraktiva
för större villatomter.

 Exploateringar vid Levinsgården kan inne-
bära att det befintliga motionsspåret måste
ges en ny sträckning alternativt flyttas.

Rekommendationer
1 Delar av området söder om riksväg 49 re-

serveras för utbyggnad av golfbana eller
motsvarande samt eventuellt för bostads-
bebyggelse. Länsstyrelsen anser att påver-
kan på föreslagen markanvändning är för
knapphändig för att man ska kunna ta hän-
syn till om riksintresset kan tillgodoses.
När exploatering blir aktuell ska kommu-
nen i tidigt skede samråda med länsstyrel-
sen.

2 Markområdet öster om nuvarande cam-
pingplats ska reserveras för campingplat-
sens framtida utbyggnad. Strandskyddet är
redan upphävt längs stora delar av stran-
den. Särskilda skäl för att tillåta utvidg-
ningen av campingen bör därför föreligga.
Ett området mellan bebyggelsen och cam-
pingen bör hållas öppet för att utblicken
mot Örlen kvarstår från begravningsplat-
sen och vägen.
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