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Björsbyn

Rekommendationer

Björsbyn ska stärkas som stadsnära by genom förtätning och förbättrad
kollektivtrafik. Förtätning ska ske med stor hänsyn till byns karaktär och
landskapet.
En ökad blandning ska eftersträvas, vilket innebär komplettering med
hyres- och bostadsrätter och arbetsplatser.
Karaktären av odlingslandskap ska bevaras och hästhållningens behov
ska prioriteras. Befintliga skogsvägar i Björbyn ska bevaras och utvecklas
som rid- och strövstigar. Möjligheten att rida till Hällbacken, Bensbyn och
Hertsön ska förbättras. Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för
möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation.

Fakta
Invånare: 460
Medelålder: 35 år
Blandning:
100 % äganderätter
9 boende per arbetstillfälle
Boendetäthet:
9 personer per ha

Nivån för 100-års vattenstånd ska beaktas vid all lokalisering.
Inga åtgärder eller verksamheter som riskerar Björsbyfjärdens ekologiska
och kemiska status ska tillåtas.
Det ska skapas möjlighet att ansluta sig till bredband i Björsbyn.
Vägområdet längs Björsbyvägen ska även inrymma en gång- och cykelväg. Trafikreservaten för Norrleden och kopplingen mellan Björsbyvägen
och Haparandavägen ska beaktas i fortsatt planering.
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Genomförande

En fördjupad översiktsplan ska göras snarast för att säkerställa viktiga
kvaliteter utifrån bebyggelsetryck och ovanstående rekommendationer.
Björsbyn ligger i prioriteringszon 4 för förtätning med hänvisning till det
kommunala vatten-och avloppssystemets kapacitet och utbyggnadstakt.
Björsbyvägen är en statlig väg och samråd måste ske med trafikverket.
Vägen bör överföras till kommunen.

Karaktär

Björsbyn har ett vattennära läge vid Björsbyfjärden. Byn ligger cirka 2
km från Porsö centrum där det finns affär, vårdcentral, skola, kyrka och
universitet.
Björsbyn är en långsträckt by med en genomkorsande landsväg där äldre
jordbruksfastigheter blandas med nya och gamla villor. Anslutande vägar
är i huvudsak grusvägar. I byn finns även gatuslingor med mer typisk villabebyggelse. Byn präglas av hästverksamhet med många stall och hagar.

Förutsättningar

Gång- och cykelväg finns i delar av byn och till centrum. Björsbyn trafikeras av lokaltrafiken och genom regional busstrafik längs Haparandavägen.
I byn finns företag inom flera olika områden och kommunal verksamhet
i form av stadsträdgård. Det finns också fotbollsplan och byahus. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns i Gårdsgärdan, Inibyn, Holmen,
Oppibyn, Björngårdarna.
Björsbyn ligger i anslutning till Björsbyfjärden, som är en grund fjärd med
hög biologisk produktion och stor biologisk mångfald. Fjärden har god
kemisk status och måttlig ekologisk status. Den är också en del av innerfjärdarnas system av vattenvägar ända ut till havet.
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Stråket längs Holmsundet och Sellingsundet mot Gammelstadsviken har
betydelse för biologisk mångfald och för rekreation och friluftsliv.

Intressen

Det finns fornlämningar i Gammelåkern.
Haparandavägen omfattas av förbud att utan länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnader och anläggningar inom 30 meter från vägområdet om inte
detaljplan medger annat.

Vy över Björsbyn. ©Blom/Pictometry 2010
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