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PLANBESKRIVNING
Planändringens syfte och huvuddrag
Syftet med ändringen är att möjliggöra loftgångar till husen, en
restaurangverksamhet i entréplanet och en inglasad vinterträdgård
mellan husen. Ändringen berör det område som på gällande detaljplan
är markerad som B1: ”Bostäder, kategoriboende maximalt 100
lägenheter”. Inom aktuellt område för ändringen är planen inte
genomförd.
Ändringen innebär att bestämmelsen ”B1” Bostäder, kategoriboende
maximalt 100 lägenheter får en annan lydelse. Textdelen ”maximalt 100
lägenheter” tas bort och ersätts med ”restaurang i bottenvåning”.
Ändringen innebär även att bestämmelse ”e3 9000” tas bort och ersätts
med ”e4” största exploatering för bostad, kategoriboende är 9000
kvadratmeter bruttoarea varav max 200 kvadratmeter får utgöra
restaurangverksamhet. En ny bestämmelse införs, ”e5” för att en
vinterträdgård ska kunna uppföras samt yta för loftgångar vån 1-5 ”.

Plandata
Ändringen berör fastigheten Daggkåpan 2 som ligger i stadsdelen
Bergviken i direkt anslutning till Bergvikens vård- och omsorgsboende.
Ändringens areal är ca 1,1 ha.
Marken ägs av Luleå kommun.

Planförfarande och tidplan för planarbetet
Ändringen handläggs med standardförfarande i enlighet med planoch bygglagen (2010:900).
Ändringen beräknas kunna antas av stadsbyggnadsnämnde under
vintern 2018.

Handlingar under planarbetet
I ändringen ingår följande handlingar:
•

Plankarta med bestämmelser för detaljplan, PL 349, redovisad
med ändring av bestämmelser

x

Ändring av planbeskrivning (denna handling)

•

Planbeskrivning för detaljplan, PL 349

Av ovanstående handlingar är det endast planbestämmelser och plankarta
som är juridiskt bindande. Handlingarna ska läsas tillsammans med
gällande plan, dvs. ”Detaljplan för del av Bergviken, Daggkåpan 1 och del
av Bergviken 5:10”, PL 349.
Övriga handlingar
•

Fastighetsförteckning

•

Samrådsredogörelse (upprättas efter samrådet)
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Granskningsutlåtande (upprättas efter granskningstiden)

Handlingar som gäller efter laga kraft
x

Plankarta PL 349_1

x

Planbeskrivning PL 349_1 och planbeskrivning PL 349

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplan
Luleå kommun antog sin kommuntäckande översiktsplan den 27 maj 2013.
Rekommendationer för Bergviken är att utrymme ska finnas för
trygghetsboende.
Detaljplan
Gällande detaljplan, PL 349, från 2010 tillkom för att ge ändrad användning av
tidigare skolområde. Detaljplanen medger byggandet av vård- och
omsorgsboende och trygghetsboende, att behålla sporthall och fritidsgård, samt
trygga tillgång till rekreationsytor.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-10 § 314 att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra ursprunglig detaljplan.

Gällande plankarta för detaljplan (PL 349)
Område som berörs av den nu
aktuella ändringen
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Bedömning av betydande miljöpåverkan
En miljöbedömning enligt plan- och bygglagen och MKB förordningen
har gjorts av Luleå kommun 2017-09-12. Planändringen bedöms inte
medföra någon negativ påverkan på miljön. Samråd sker med
Länsstyrelen i samband med samrådsförfarandet.

Konsekvenser av ändringen
Gällande detaljplan vann laga kraft 26 november 2010. Detaljplanen
möjliggör byggandet av bostäder för vård- och omsorgsboende och
kategoriboende (för personer som fyllt 70 år), ett område för idrott och
fritidsändamål samt rekreationsytor.
Planändringen innebär inte någon förändrad markanvändning.
Konsekvenserna av ändringen kommer inte att innebär någon
omgivningspåverkan i form av ökad trafik. Tillåten höjd på
bebyggelsen kommer inte att förändras genom ändringen. Antalet
boende kommer i stort sett vara densamma som i gällande detaljplan.
En restaurang bedöms tillföra boendet positivt med ökad service.
Ändringen genomförs på gällande detaljplan. Det innebär att nuvarande
detaljplanehandlingar fortsätter att gälla samt med ändringen när beslut om
antagande vunnit laga kraft.

Bilden illustrerar att så här kan det möjligen bli

Illustration framtagen av Tirsén & Aili Arkitekter
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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
Ȋȱ Plankarta med bestämmelser
Ȋȱ Illustrationsplan
Ȋȱ Planbeskrivning
Ȋȱ Genomförandebeskrivning
Ȋȱ Fastighetsförteckning
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser
som har juridisk verkan.

Planens syfte och huvuddrag
ȱȱ¢Ğȱ§ȱĴȱȱȱ§ȱã§Ĵȱ
ãȱ§ȱ§ȱȱȱªǯȱ ȱãȱĴȱȱ¢ȱ
ȱȱȱȱªȬȱȱȱȱ¢ǰȱĴȱ
behålla sporthall och fritidsgård, samt trygga tillgång till rekreationsytor.
Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter avseeda för personer som
¢ȱŝŖȱªǯȱ ȱȱǻęȱȱǼȱªȱĴȱ¢ȱãȱȱ
ȱªǰȱǰȱ¢ȱȱȱȱ§ȱȱęȱȱȱȱªȱȱ§Ĵȱȱãȱȱȱȱȱȱ
ȱȱęǯȱ¢§ȱȱªȱȱ¢§Ĵǰȱȱ¢§Ĵȱȱ§Ĵǯȱ

Behovsbedömning
ȱãȱ§ȱĴȱȱȱãȱȱãȱ¢ȱjöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt
Miljöbalken 6 kap 11, 12 § bedöms därför inte behöva genomföras.
§¢ȱȱȱĴȱǻȱŗǼǯ
Byggnadsnämndens beslut 2010-04-06 § 69.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i bostadsområdet Bergviken,och består av den
tidigare skoltomten med sporthall och fritidsgård, kv Daggkåpan. Planen
ĴȱȱãȱȱȱªȱȱȱȱŖŝŗȱȱ
ȱ§ȱȱªȱȱȱȱǻȱǼǯ
Areal
Planområdets areal är knappt 4,4 ha.
Markägoförhållanden
Kommunen äger all mark i området.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
ãȱãȱãȱªȱ§ȱȬşřȱȱĴȱªȱȱ¢Ğȱ§ȱ§ȱȱãȱǯȱĴȱȱȱȱ
ȱ§ȱȱ¢ȱȱĴȱȱãªȱãȱǯ
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
Nr
A 098
A 170
A 257
A 399
A 431
PL071

Namn
Stadsplan för Luleå stad btr. Bergviken
Stadsplan för Luleå stad btr. Skogsvallen
Stadsplan för Norra Bergviken
Stadsplan för Luleå stad btr. Kv Djuret
Stadsplan för Luleå stad btr. Klintbacken
DP Kv Daggkåpan och Vildvinet, Bergviken
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Laga kraft
1952-02-29
1959-01-31
1966-04-14
1981-10-17
1988-10-19
1991-03-20

Kommunala beslut i övrigt
Ȭȱȱ§¡Ĵȱȱȱȱ¢ȱªãja planarbete för del av Bergviken, Bergviksskolan beslut 2009-10-19 § 72.
Riksintressen
Inga riksintressen berörs av planen.

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Natur
Landskap och vegetation
Skogsområdet mot Skogsvallen fungerar som kommunikationsstråk samt
naturlig passage för fåglar, smådjur men också för hundägare och skolǯȱ §ȱęȱ¢ȱãȱȱȱȱȱĴȱȱ§ȱȱ
ändå trevligt skogsparti. Bergviken saknar kommunal lekplats och det
gröna stråket har därför stort socialt värde.
Geotekniska förhållanden
ªȱ§ȱĴȱã§ǻƸŗřȬƸŗŞǼȱȱȱȱȱȱȱ
av sand och morän över berg eller stora block. Grundundersökningar är
ȱȱȱȱĴȱȱ¢ȱȱęȱªȱȱȱãȱǻŗşśŝȱȱŗşŜŞǼǯȱȱ¢ȱ¢ȱȱȱ§ȱªȱãȱ
nya undersökningar genomföras.
ȱȱęȱªȱĴȱȱȱãȱãȱǰȱȱȱȱãȱȦãȱĴªȱȱªǯ
Fornlämningar
Inga fornlämningar berörs av planen och inte heller några utpekade
skyddsvärda byggnader så som byggnadsminnen eller liknande.
Bebyggelseområden
Bostäder
ȱȱȱªȱęȱȱ§ȱȱȱȱȱȱhusbebyggelsen i kv Vildvinet. Planområdet ligger i kanten av bostadsomªȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱĚhus. Flerbostadsområdet Kallkällan gränsar även det till planområdet.
¢ȱ§ȱªȱȱĚȱȱřȱªǯȱ§ȱęȱȱ
vård- och omsorgsboende i Kallkällans äldreboende med 42 lägenheter.
ȱ§ȱĴȱȱȱªȱȱȱãȱ§ǯȱªȬȱȱȱãȱ§ȱȱŝŘƸŝŘȱ§ȱ¢ȱȱªȱȱ§ȱȱȱȱ¢ãȱȱȱȱ§ȱĴȱȱȱãȱǰȱ
typ trygghetsboende för upp till 100 boenden.
ȱȱęȱȱȱªǰȱȱȱȱȱ
§ªǯȱȱȱěȱȱªȱȱȱverksamhet och angränsande vård-och omsorgsboende. Det nya vård- och
omsorgsboendet blir en ny arbetsplats för mellan 140-180 personer fullt
utbyggt.
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Offentlig service
Den stora delen av planområdet innehåller idag sporthall, fritidsgård och
ǯȱȱȱȱĚ¢Ĵȱȱȱȱȱȱȱ§ȱȱĚ¢ĴȱȱȱȱŘŖŗŗǯ
Verksamheterna som blir kvar är sporthallen och fritidsgården där fortĴȱȱ§ȱ§ȱĴȱǯȱȱęȱȱĴȱ§ȱȱ
ȱȱªȱȱªȱȱ§ȱãȱĴȱȱȱ
ȱãȱȱȱ§ȱãȱĴȱȱȱ¢ǯ
Öst om planområdet ligger sportarenan Skogsvallen.
Kommersiell service
ȱȱȱęȱȱªȱȱ§ȱȱȱǯȱ
ȱªªǰȱȱŚśŖȬśŖŖȱǰȱęȱǰȱȱȱ§service, i Kallkällans bostadsområde och vid Bergvikens torg.
Byggnadskultur och gestaltning
Skolbyggnaderna inom området är byggda under 50- och 60-talet och är
tidstypiska utan för den skull vara uppmärksammade som särskilt bevarandevärda.
ªȱȱȱȱ§ȱ§ȱĴȱªǯ
Tillgänglighet
ȱªȱęȱȱȱȱãȱĴȱȱȱ
ȱȱȱȱ§ȱãȱĴȱȱ
uppnås.
ȱęȱ¢ȱªȱȱȱȱªȱȱªȱ
ªȱĴȱȱ§ȱãȱĴȱªȱȱªȱȱ·ǯȱ §ȱ
§ȱȱȱ§ȱȱȱªȱĴȱãȱȱȱ
ȱȱȱ¢ĞãǯȱȱãȱãȱȱĴȱãȱȱªȱ
ã§ȱãȱĴȱȱãȱãȱȱȱ§ȱȱĴȱ
ȱ¢Ĵȱǯȱ
Friytor
Lek och rekreation
ȱȱęȱȱªȱȱȱ§ȱ§ȱȱ§ȱȱ¢ǰȱªȱȱȱ§ªȱȱęȱ¢ȱȱȱ
§ȱǯȱªȱȱȱªȱ§ȱãȱĴȱ
ªȱ§ȱȱȱãªȱȱĴȱȱȱȱråden.
Ĵȱªȱãȱȱȱ§ȱȱ§ȱȱȱȱ
sporthall och i anslutning till gång- och cykelvägsstråket mot Kallkällan.
Naturmiljö
ȱȱȱĴȱĴȱªȱȱ§ȱȱȱǯȱªȱȱ§ȱȱ¢ĴȱĴȱȱȱ
ȱȱ¢ãȱȱ§ȱȱȱȱęȱȱȱrådet. Naturområdet fungerar som naturlig passage för fåglar, smådjur
men också för hundägare och skolbarn.
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Stråket betecknas i plan Natur. En remsa som idag ligger inom användningen Natur har under åren omvandlats till parkeringsyta. Den remsan
ãȱȱȱãȱȱȱȱȱ§ȱªȱ§ȱĴȱȱ
i norr till Park. Det görs även i delar av den sydöstra delen som idag är
infart till skolområdet och till en fastighet som gränsar till planområdet.
Områdena betecknade Park är i det här fallet områden i vilka tillgänglighet med gångvägar säkerställs.
Gator och tra¿k
*DWXQlWJnQJF\NHORFKPRSHGWUD¿N
ªȱęȱªȱ§ȱȱȱªȱ ¢§gen, alternativ anslutning är Ljunggatan eller Bangatan. Omgivande gator
ªȱȱȱȱȱãȱȱęȱȱȱªȱȱ§der. Idag är de större strömmarna av bilar koncentrerade till i första hand
ȱªȱǯȱ §ȱȱȱªȱȱªȱĞȱ
är mer spridd över tiden. Med planens ändrade verksamhet bedöms
ę§ȱȱ§ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱ¢ȱȱãȱȱ§ȱȱ
ȱĴȱȱǯ
ȱȱȱȱ§ȱȱęȱȱ§ȱã§ȱ
ȱȱȱª§ǯȱȱ§Ĵȱȱ§ȱǯȱ§ȱ
ã¢ȱȱȱȱ§ȱȱªȱĴȱ§ȱȱãȱȱ
backning av fordon som behöver nå angränsande bostäder, sporthall och
fritidsgård.
Inom skolområdet ligger också en väg som ger rundkörning runt tidigare
ǯȱȱ¢ãȱǻ ȱǼȱȱȱ§ȱȱ
säkerställt infart för angränsande villa och säkerställt möjlighet för gångęǯȱªȱãȱȱȱ§ȱãȱȱã§ȱȱȱ
medger, görs den del av vägen som utgör infart om till kvartersmark med
användning bostäder. Marken förslås säljas till angränsande fastigetsägare
ȱ§ȱĴȱȱȱªȱ¢ǯ
ȱęȱ§ǰȱ¢ȱǰȱ§ȱ§ȱãȱĴȱªȱȱ
park som förväntas innehålla gångväg för anslutning till stigar och gångstråk i skogsområdet mot Skogsvallen. I det norra hörnet med ny an§ȱȱȱªȱãȱĴȱȱȱęȱȱȱ
ãªǯȱ[ȱȱĴȱȱ§ªȱ§§ȱ
§ȱãȱ§ªęȱȱȱ¡ǯ
Mellan vård- och omsorgsboendet och det tänkta trygghetsboendet föreslås en ny tillfart på kvartersmark som utformas som gemensamhetsanläggning.
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.ROOHNWLYWUD¿N
ȱŚŖŖȱȱȱȱªȱªȱªȱªȱȱęȱ
linjer mot universitetet och centrala stan. En av linjerna är närlinjen som är
speciellt anpassad för rörelsehindrade och som kör även mot vårdcentralen, hållplatserna Sjögatan och Bergvikstorg.
Parkering, varumottag, utfarter
ȱãȱãȱȱȱȱȱȱªȱęȱ
idag parkeringsplatser som tvärparkering längs med Majgatan, denna
behålls och utvidgas inom användningen lokalgata.
Parkeringsplatser för boende, anställda och besökare till boenden, både
vård- och omsorgsboende och trygghetsboende ska lösas inom respektive
tomt. För vård- och omsorgsboende med 144 boende beräknas parkeringsbehovet vara ca 100 parkeringsplatser, inklusive 10 besöksplatser varav 3-4
för rörelsehindrade.
För bostäder i trygghetsboende, som räknas som kategoriboende, krävs
1 parkeringplatser per lägenhet, det vill säga något lägre än för vanligt
ȱȱĚǯȱȱ§ȱĴȱãȱȱȱ¢Ĵȱªȱ
där nuvarande tillfartsväg med parkeringar ligger på nordöstra sidan av
kvarteret.
Ĵȱȱȱȱȱãȱ¢ȱ¢ȱ
föreslås från nya tillfarten mellan bebyggelsen.
Förbud mot utfart mot lokalgatan läggs längs Majvägen där tillfarter inte
ęȱȱȱ§ȱǯ
Störningar
ęȱȱȱȱªȬȱȱȱȱ¢ȱ
ãȱȱȱȱ§ȱȱęȱȱȱęȱȱǯȱȱ¢ȱ
som den åstadkoms under är troligen längre och därmed mindre koncenǯȱãȱãȱ§ȱĴȱã§ȱ§ȱȱȱ§ǯ
Vård- och omsorgsboende är inte störningskänslig utöver normalt boende.
Den verksamhet som bedrivs på Skogsvallen är den aktivitet som med
strålkastare och ljud kan vara märkbar.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
ȱĴȱȱȱęȱȱȱãȱªȱęȱ
ledningar i Majvägen.
Om byggnaderna ska ”sprinklas” för brand så måste inom fastigheterna
utföras brandreservoar dimensionerad för hela sprinklingsbehovet, utan
ȱª¢ȱªȱȱĴ§ǯ
ȱªȱ¢ãȱǻªȱȱƸŗśǰŖȱȱƸŗŞǰśȱǼȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱĴǰȱȱȱªȱȱãȱȱtive fastighetsägare.
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ȱȱªȱȱȱãªȱǻĴǰȱęǰȱǼȱªȱ§ȱȱ§ȱȱȱȱ¢Ȭȱȱ§Ĵǯȱ
Ĵȱªȱ¢ǰȱȱȱȱªȱ¢ȱªȱȱ
ȱȱ§ȱãȱȱ§ȱȱĴȱȱªȱ
ȱȱȱªǰȱªȱęȱ§ȱȱ§ȱ§ȱãȱ
¢Ĵȱǯȱãȱãȱ§ȱȱããȱȱ
översilning av gräs och naturytor.
Värme
ȱȱĦ§§ȱ§ȱęȱãȱȱȱªǯ
El
ȱęȱȱȱ§ǯ
Avfall
Sophantering sköts i enlighet med kommunens policy för avfallshantering.
Brandvatten
ȱŗŖŖȱȱªȱªȱęȱȱŘȱĴȱǻȱȱ§Ǽȱȱ§ǯȱ
Mellankommunala intressen
Planen anses inte utgöra något mellankommunalt intresse.
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Konsekvenser av planens genomförande
Påverkan på miljön
ãȱªȱȱȱãȱȱȱȱĴǯȱȱȱȱȱ
gällande plan är natur men idag är parkeringsyta ändras till kvartersmark
medan delar av området som har kvar naturkaraktär ändras till användȱǯȱȱãȱĴȱĴȱȱȱãȱªȱȱȱǯȱ
§ȱȱȱãȱªȱãȱȱª§ȱȱȱ¢ãȱǯȱ ȱãȱȱ§ȱȱ¢§ȱęȱȱªǯ
ȱã§ȱĞȱ§ȱ§ȱ¢ȱ§Ĵȱȱȱ
bostadshus i fyra till fem våningar.
¢Ĵȱȱęȱ¢ǰȱęȱȱȱªȱ
ªǯȱȱȱ§ȱãȱȱ¢ȱ¢Ĵȱȱȱ
ȱ¢§Ĵȱãȱ¢ȱ¢ǯ
ȱ§ȱĴ¢ȱȱã§ȱȱ§ȱȱ§ȱĴȱȱȱãǯȱȱȱȱãȱȱã§ȱ
från 72 till 270 personer totalt.
Hälsa och Säkerhet
ęȱãȱȱ§ȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
intensivt som den idag är vid vissa tider på dygnet.
Inget buller förväntas uppkomma av en ändrad användning. Och användningen bostäder är heller inte känslig för ljud från angränsande verksamǯȱȱȱȱȱĴȱãȱȱȱªǯ
Ur trygghets och säkerhetsaspekt utgör den nya användningen inga faror.
Krav vid utrymning vid brand ska tillgodoses vid bygglov.
Hälsa och säkerhet bedöms inte påverkas negativ av ändrad användning.
Ordnade gångvägar till skogsområdet och nya lekytor ger positiva egenskaper
Sociala konsekvenser
ȱȱĴȱȱȱ§ȱȱĴȱȱȱ
området och avståndet blir därför längre för barn till närmaste kommuȱǯȱ ȱ§ªȱęȱȱǯ
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Bilaga 1

ȱȱ

#ȱ 

1(8)ȱ
Objektsnamn:ȱ

SBKȱ2009/267ȱ

ȱãȱȱȱǰȱ
ªȱŗȱȱȱśǱŗŖǰȱ
ȱǯȱ

Sida:ȱ

Dokumentstatusȱ

<1(1)>ȱ
Datum:ȱ

2010Ȭ01Ȭ15ȱ

ȱȱ

ãȱȱ
Bedömningȱavȱbehovetȱavȱattȱupprättaȱenȱmiljöbedömningȱ
enligtȱPlanȬȱochȱbygglagenȱochȱmiljöbalkensȱMKBȬförordningȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱȱ
ȱ¢ȱȱ
ȱ

ãªȱȱȱ
ȱ

ȱ

DetaljplanȱförȱdelȱavȱBergviken,ȱDaggkåpanȱ1ȱochȱBergvikenȱ5:10ȱ
DiskussionȱförsȱomȱkvȱVildvinet(radhusȱochȱvillor)ȱskaȱingåȱiȱ
planområdet,ȱvilketȱdetȱgörȱiȱgällandeȱplan.ȱ
Avsiktenȱfrånȱtekniskaȱförvaltningenȱärȱattȱförȱsocialförvaltningenȱ
bebyggaȱdelȱavȱtomtenȱmedȱvårdȱochȱomsorgȱförȱ2ȱggrȱ72ȱ
hyresgästerȱiȱ2ȱetapper.ȱByggnadenȱärȱtänktȱattȱvaraȱ4ȱresp.ȱ5ȱ
våningar.ȱDenȱöstraȱdelenȱavȱtomtenȱharȱskissatsȱförȱbostadshusȱtypȱ
trygghetsboendeȱmedȱcaȱ100ȱlgh.ȱBehovȱavȱparkeringsdäckȱiȱ2ȱ
våningarȱharȱredovisats.ȱSporthallȱochȱfritidsgårdȱbehålls.ȱ
DelȱavȱtidigareȱplanȱPL071.ȱ
Fördjupadeȱöversiktsplanenȱ–93ȱangerȱhuvudsakligenȱbostäderȱmedȱ
tillhörandeȱservice.ȱKvarvarandeȱgrönområdenȱharȱstortȱ
bevarandevärde.ȱ
ȱ
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2(8)ȱ
ȱ

ȱ
Planenȱantasȱinteȱmedföraȱbetydandeȱmiljöpåverkan.ȱEnȱmiljöbedömningȱmedȱ
miljökonsekvensbeskrivningȱenligtȱMiljöbalkenȱ6ȱkapȱ11,ȱ12ȱ§ȱ§ȱbedömsȱdärförȱinteȱbehövaȱ
genomföras.ȱ

ȱȱǰȱsammanfattatȱurȱchecklista(bifogasȱinte)ȱ
Punkterȱsomȱbedömsȱkanȱgeȱpositivȱellerȱnegativȱpåverkanȱpåȱmiljöfaktorerȱochȱkommerȱattȱ
behandlasȱiȱbeskrivningstexterȱiȱfortsattȱarbete.ȱ
Trafikalstringenȱbedömsȱvaraȱungefärȱdenȱsammaȱsomȱidag,ȱdockȱinteȱliteȱintensivtȱsomȱärȱvidȱ
vissaȱtiderȱpåȱdygnetȱidag.ȱ
Skyddsvärdȱnaturmiljö(grönaȱstråketȱmotȱSkogsvallen)ȱberörsȱmöjligenȱochȱdetȱbörȱsparasȱsåȱ
mycketȱsomȱmöjligtȱavȱgrönaȱkorridorȱsomȱfinnsȱiȱområdet.ȱ
LandskapsȬ/ȱstadsbild,ȱbyggnadernaȱblirȱhögreȱänȱdagensȱbyggnaderȱmenȱskymmerȱinteȱ
närliggandeȱbebyggelseȱnämnvärt.ȱ
Nyttjandetȱavȱbefintligaȱbyggnader,ȱbefintligȱsporthallȱochȱfritidsgårdȱbehålls,ȱevȱkanȱävenȱkökȱ
ochȱmatsalsbyggnadȱnyttjas.ȱ
Planenȱinnebärȱkompletteringsbebyggelseȱochȱförtätningȱavȱtätortenȱiȱbemärkelsenȱattȱ
boendeantaletȱökar.ȱ
ȱ
ȱ
Detȱfinnsȱinteȱanledningȱattȱantaȱattȱãȱkommerȱattȱöverskridas.ȱȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
GunillaȱSelinȱ
AnnikaȱTornbergȱ
AnnaȱKarinȱLidénȱ
Planchefȱ
Planarkitektȱ
Planarkitketȱ
ȱ
Anmärkning:ȱBifogadȱgenomgångȱvisarȱpåȱfaktorerȱsomȱskallȱbehandlasȱiȱplanbeskrivningenȱ
ellerȱiȱsärskildȱMKB.ȱ
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