C?Vfi L‘rui

1.-'1'.
.]_::;_5:'1
.CJ ?i l "ff l .a.l/.l

6%

2017-0;-(fa:
KOMMUN

AVSKRIVNINGSÄRENDEN

Konmmnsiyrelsansförvaltning

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING

I

Ink. te- 26
DIEWEM

n

.

Avskrivnmgsarenden

Aktbilagarg

r

1. Detaljplan för Kristina 4:4, Strandvägen [2014/270)
Syftet med detaljplanen var bostadsbebyggelse.
utpekat

för bostadsbebyggelse

l Plan för Sala stad är området

men inte i den utsträckningen

från 2007 visar. Området berörs av strandskydd.
bostäder

men det finns i dagsläget

avskriva

detaljplanen

för att senare

ingen exploatör.
kunna starta

som detta planområde

Det är ett attraktivt område för
Därför vore det lämpligt att
ett nytt planärende

när det blir

aktuellt.
Avskrivning av ärendet har tagits upp i planeringssamverkan

där alla samtyckte till

avskrivning.

Planbeställare: Sala kommun
Förslag till beslut: att avskriva detaljplanen

2.

Detaljplan för Kristina 4:1, Skugganvägen

(2014/274]

Syftet med detaljplanen var bostadsbebyggelse. l Plan för Sala stad är området
utpekat för bostadsbebyggelse. Delar av området berörs av strandskydd. Bör
avskrivas för att det inte är aktuellt idag och det finns inte heller någon utredning
framtagen än som visar om det är lårnpligt för bostadsbebyggelse här. Ärendet har
stått som ett öppet ärende sedan är 2007. Det är lättare att starta ett nytt ärende
anpassat till idag och dagens intresse om det pågående ärendet avskrivs.
Här behövs också en utredning som klarlägger om det är lämpligt att bebygga
planområdet med bostäder.
Avskrivning av ärendet har tagits upp i planeringssamverkan
avskrivning.
Planbeställare:

där alla samtyckte till

Sala kommun

Förslag till beslut: att avskriva detaljplanen

3. Detaljplan för Sätrabrunnsomrädet

[2014/271]

Syftet med detaljplanen var att upprätta ett program för området i första hand för
att skapa kommunala riktlinjer och anvisningar för hur riksintressena ska
tillgodoses. Syftet var också att arbeta fram riktlinjer för områdets fortsatta
utveckling

och bevarande

samt att ange en framtida

markanvändning

för att uppnå

en långsiktigt attraktiv miljö.
Bör avskrivas för att arbetet med denna detaljplan har stått "orörd" sedan år 2011
och för att planbeställaren inte längre är intresserad av ett detalj planearbete för
Sätrabrunnsomrädet.

Planbeställare:

Styrelsen för Sätrabrunnsområdet

Beställaren är kontaktad angående avskrivning och har godkänt detta.
Förslag till beslut: att avskriva detaljplanen
SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress:

förvaltning

Stora Torget

Växel: 022474 7G00
Fax: 0224-188 5G
kommun.info@sala.se
www.sala.se

1

lasmina

Trokic

Planarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och uwecklingsenheten
iasmina.tmkI'c@sala.se
Direkt: 0224-74 73 25
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4. Detaljplan för Kristina 4:15, Bryggeriet [2014/275]
Syftet med detaljplanen var bostadsbebyggelse.
Bör avskrivas för att det inte finns någon aktuell exploatör. Det är bättre att ta fram
en detaljplan när vi får en exploatör, annars är risken att planen kommer att behöva
göras om igen, eftersom att exploatören kan ha andra önskemål.
Avskrivning av ärendet har tagits upp i planeringssamverkan
avskrivning.
Planbeställare:

där alla samtyckte till

Sala kommun

Förslag till beslut: att avskriva detaljplanen

5. Detaljplan för Lärkans Sportfält, gamla planen (2014/303]
Syftet med detaljplanen var att ta fram en ny detaljplan för Lärkbacksområdet
avskrivas för att det finns en ny pågående detaljplan för området.

Bör

Finns två äldre planärenden för Lärkans Sportfält, förslaget är att avskriva båda
eftersom den nya detaljplanen har varit ute på samråd och snart ska ut på
granskning.
Planbeställare:

Sala kommun

Förslag till beslut: att avskriva detaljplanen

6. Detaljplan för Industrin 3 och 4-(2016/400)
Syftet med detaljplanen var att upprätta en detaljplan som medger handelsändamål,
icke störande småindustri och hantverk samt kontor.
Bör avskrivas för att Byggenheten beviljade bygglov medan Plan- och
utvecklingsenheten arbetade med att ta fram en ny detaljplan. Planområdet har nu
redan bebyggts och planarbetet kommer inte att återupptas.
Planbeställare: Avesta Invest
Beställaren är kontaktad angående avskrivning och har gett sitt godkännande.
Förslag till beslut: att avskriva detaljplanen

7. Detaljplan för Prosthagsskolan [2014/800]
Syftet med detaljplanen var att omvandla skolbyggnaden Prosthagsskolan till tre
stycken lägenheter anpassade för äldre. Idag har Svartådalen sitt bygdecentrum där
och planärendet är inte längre aktuellt och bör därför avskrivas.
Planbeställare:

Mikko Mäki

Beställaren är kontaktad angående avskrivning och har gett sitt godkännande.
Förslag till beslut: att avskriva detaljplanen.
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8. Detaljplan för Verdandi 20 (2014/393]
Syftet med detaljplanen var att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra
etablering av en ny vårdcentral inom kvarteret Verdandi. Ärendet bör avskrivas för
att Achima Care ämnar att öppna en vårdcentral inom kvarteret Löparen [detalplan
för Östra kvarteren och Silvervallen] istället. Det finns två ärenden med olika
diarienummer som berör samma planärende, båda bör avskrivas.
Planbeställare: Hemsö Fastigheter AB på uppdrag av Achima Care
Beställaren är kontaktad angående avskrivning och har gett sitt godkännande.
Förslag till beslut: att avskriva detaljplanen.

9. Detaljplan för Sjukhusområdet (2014/322]
Syftet med detaljplanen var att se över utvecklingsmöjligheterna för
sjukhusområdet. Detaljplaneärendet bör avskrivas för att man idag håller på med en
ny plan som varit ute på samråd och snart ska ut på granskning.
Planbeställare: Landstinget i Västmanland
Beställaren är kontaktad.
Förslag till beslut: att avskriva detaljplanen.

10. Detaljplan för Motorbanan, Sätrabrunn (2012/208)
Syftet med detaljplanen var att upprätta en detaljplan som möjliggjorde en
motorbana. Planärendet bör avskrivas för att markägaren [Patrik Andersson] och
planbeställaren blev oense samt att personer som bor i närheten klagade på att
ljudnivån som kom från verksamheten var alldeles för hög.
Planbeställare: Annelie Håggqvist
Beställaren är kontaktad angående avskrivning och har gett sitt godkännande.
Förslag till beslut: att avskriva detaljplanen.

11. Detaljplan för kv Hygget,Ängshagen [2002/125]
Syftet med detta planärende var att utarbeta erforderliga handlingar för att upphäva
gällande plan för kvarteret Hygget. Ärendet bör avskrivas för att syftet är oklart och

ärendet har legat som pågående sedan år 2002.
KVARTERET HYGGET [KOMPLETTERAD TEXT)

Ängshöjden,Ängshagenomrädet.Upphävandedelarav DP3562.Enligtgällande
detaljplan ska skogsområdet
kvarteret Hygget göras om till bostäder. Detta
överensstämmer inte med förslaget till Plan för Sala stad då man ansett att
betydelsen av detta skogsområde varit hög. Ingen bebyggelse har ännu skett i
området. Gällande detaljplan föreslås upphävas för området för att inte riskera att
området blir bebyggt. Gammalt planuppdrag, vore bra om det blev avslutat.
Planbeställare:

Sala kommun

Förslag till beslut: att upphäva gällande detaljplan inom Kv Hygget.
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Staclsplanför Ängshagen,DP 3562. Antagen 1979. Här föreslår man bostäder inom
Kv Hygget.
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Inzoomad bild över plankartan för Kv Hygget.
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Dm'SBN 1250002
av detaljplan fdr kvarteret Bygget, Ängshöjdeu!

Angshagensområder,Sala
Beredning
Skrivelse utdelas, se bilaga SBN 2002x1091.

Per-OlofÖbergföredrarärendet
samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhiulsby ggnadsnfimnden beslutar
g uppdra till samhiillsbyggnadsfdrvaltningcn att utarbeta erforderliga handlingar lör att upphäva nu gällande detaljplan for kvaneret Hyggct.

i
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l
l

Utdrag:
Sanxhällsbyggnadsföwaltningen

samhällsbyggnadsnämndens
beslut år 2002 att utarbeta erforderliga handlingar för
att upphäva gällande detaljplan för kvarteret Hygget.
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Värdeful! skog
Närströvskag

och kvarterströuskogar_

Närtrövskog

år en stor skog som är viktig

ffirfrilufislivet

och har ett srorr upptag-

ningsamråde.

Kvartersskog

avgränsad

skog fstadens

är en mindre
bebyggelse-

struktur. Skagen har ett start värdeför
det dagliga friluftslfver som ti!! exempel'
lek, promenad,

mation

och hundrasrnfng.
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Karta över Ängshagenområdet som visar var DP3562 fortfarande gäller idag.
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BESTÄMMELSER
1978.10.11
Förs1ag t111 stadsp1an för

Tillhörstadsplaneförslag
reviderat

ÄNGSHAGEN1 SALA KOMMUN

1978-12-O8

r

VHSTMANLANDS
LÄN

3562

BESTÄMMELSER
1 § PLANOMRÅDETS
ANVÄNDNING
Byggnadskvarter

1 mom

a)

Med A betecknat
för

område får

a11mänt ändamå1.

b)Med B betecknat
för

område får

användas endast

b0stadsändamå1.

C) Med C betecknat
för

användas endast

område får användas endast

sam1ings, - sko] - och förenings10ka1er

och

därmed samhörigt ändamål.

d) Med Ch betecknat

område får användas endast

för sådant k0mmersie11t, socialt
ture11t

ändamå1 som har anknytning

e11er ku?ti11

stads-

de1scentrum och som ej kan väntas medföra sanitär

01ägenhet

för

närboende

e11er e1jest

störa

trevnaden.

Specialområden

2 mom

a)

Med E1 betecknat område får användas endast
för högspännings1edning och därmed samhörigt
ändamå1.

b)

Med Es betecknat

transformatorstation

C) Med

Lk betecknat

område får

användas endast

för

och därmed samhörigt ändamå1.
område får

k010niträdgårdsändamå1.

användas endast

för

2 (4)
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2 § MARKSOMICKE ELLER I ENDASTMINDREOMFATTNING
FÅRBEBYGGAS
T lI10lTl Med punktprickning

2 ITIOITI Med korsprickning

3

mom

betecknad mark får icke bebyggas

betecknad mark får bebyggas endast

med garage, uthus och dyiika

mindre gårdsbyggnader.

Med punkt- och korsprickning

betecknad mark får

icke bebyggas. Utan hinder närav får redskapsbodar,
och uthus uppföras om detta för varje
prövas vara föreniigt

med ett

prydligt

särskiit

faii

och ända-

måTsen]igt _bebyggandeav området.
3 § SÄRSKILDAFÖRESKRIFTER
ANGÅENDE
DMRADEN
FURALLMÄN
TRAFIKOCHALLMÄNNA
LEDNINGAR

T mom Med x betecknad dei av E1-omrâde ska11 hå11as tiligängiig för aiimän gångtrafik

b)

Inom med x betecknad dei av byggnadskvarter och
koioniträdgårdsområde
hindrar att

2

mom

får icke vidtas

anordningar som

området används för a11mängångtrafik.

Med Z betecknad

dei av E1 område skali

håilas

tiii-

gängiig för aiimän gatutrafik.
3

mom

På med u betecknad mark får icke vidtas
som hindrar

framdragande och underhåii

anordningar
av underjordiska

aiimänna Tedningar.
§ BYGGNADSSATT
mom

Med F betecknat

omrâde får

bebyggas endast med hus

som uppförs fristående.

2 ITIOITI

På med S betecknat
gräns mot granntomt

område skaii

byggnad uppföras

där sådan gräns förekommer

i
inom

området. Byggnad får dock uppföras indragen från gräns
mot granntomt

prydTigt

om detta

prövas

och ändamåiseniigt

vara föreniigt

med ett

bebyggande av kvarteret.

BESTÄMMELSER

3(4)
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§ BYGGNADS
LÄGE
Med B betecknat område ska11 bebyggas i huvudsak i eniighet

med på kartan angiven iiiustration.

§ EXPLOATERING
AVBEBYGGELSEOMRÅDE
mom

Inom med siffra
eise uppföras

i parallelogram

betecknat

område får bebygg»

med högst den sammaniagda våningsyta

i kvad-

ratmetersomsiffran anger. Sådantområdefår icke indeias
i mer än en tomt.

2

ITIOFH

Inom med siffra
uppföras

ITIOITI

betecknat omrâde får bebyggelse

med högst den sammaniagda våningsyta

som siffran
tiii

i rektangei

i kvadratmeter

anger. På varje tomt får dock våningsytan uppgå

högst 160 kvadratmeter.

På med F betecknat

område får

tomt icke ges mindre storiek

än 800 kvadratmeter.

§ EXPLOATERING
AV TOMT
mom

2 IIIOID

På tomt som omfattar

med F betecknat

huvudbyggnad och ett

uthus e1]er

På tomt som omfattar

med F betecknat

uppföras

med en våningsyta

räknas inredningsbar
stående garage- eiier

område får endast en

annan gårdsbyggnad uppföras.

område får

huvudbyggnad

av högst 200 m2. Som våningsyta

dei av vindsvâning.

Därutöver får fri-

gårdsbyggnad uppföras med en vâningsyta

av högst 50 m2. Dock skal]

minst

fyra

femtedeiar

av tomten

lämnas obebyggd.

3

mom

På med F betecknat
bostadsiägenhet.

område får

huvudbyggnad icke

I gårdsbyggnad

får

inrymma mer än en

boningsrum icke inredas.

8 § BYGGNADS
UTFORMNING

1 mom Pâ med romersk siffra
med högst det antai

betecknat
våningar

område får

som siffran

byggnad uppföras

anger.

BESTÄMMELSER
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Härutöver får där terrängens
våning

anordnas.

en tredje

Undantagsvis

våning

uppförs

lutning

så medger siuttnings-

kan byggnadsnämnden

där detta

medge att

bedömmes positivt

för

stadsbiiden.
2 mom Där vâningsantai

ej

finns

angivet

får

byggnad uppföras

med det antal våningar som bestämmelserna angående byggnadshöjd möjiiggör.

3 mom På med n betecknat
angivet

område får

icke

inredas

utöver

våningsantal.

4 mom Pâ med I eiler

II betecknat område får

uppföras tili

större

höjd än respektive

meter och uthus eiier
större

vind

huvudbyggnad icke
4,0 och 8,0

annan gårdsbyggnad icke tiil

höjd än 3,0 meter.

5 mom På med siffra

i romb betecknat område får byggnad

uppföras ti1T högst den höjd i meter som siffran
anger.

9 § UTFARTSFURBUD
Utfart

får

betecknats

icke anordnas över omrâdesgräns som även
med ofyiida

cirkiar.

_ __ H
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BESKRIVNING
l978.l0.ll
Förslag till

Stadsplan för ÄNGSHAGEi N
SALA KOMMUN
VÄSTMANLANDS
LÄN
BESKRIVNING

HANDLINGAR
Planförslaget

utgörs av stadsplanekarta

skala l:l000

bestämmelser
beskrivning

Därutöver

redovisas

illustrationsplan

skala l:l000

etappindelningsplan

skala l:l000

även perspektiv

och modeller

utarbetade

under planeringens gång.
PLANDATA
Planområdet

omfattar

57,2 ha och är beläget

i stadens

syd-

ostliga

sektor mellan Sörskogen och riksväg 70 omedelbart söder
om den planerade Sörskogsleden.
PLANERINGSFURUTSÄTTNINGAR
Befintliga

planer

HGeneralplanen för Sala anvisar för området söder om den planerade Sörskogsleden
samt ett
mäktige

två bebyggelseomräden,

reservområde
beslutat

att

Ängshagen och Sörskogen

Hammarhagen. Därefter
Sörskogen skall

utläggas

har Sala kommunfullsom rekreations-

område samt att den planerade bostadsbebyggelsen skall koncentreras till
Ängshagen och Hammarhagen.För att täcka bortfallet
av exploateringsmark
omfattar

skall Ängshagenområdet utvidgas sä att det
även Sörskogens östra sluttning.

2.

Ängshagenområdet har översiktligt
p1an upprättad

studerats

i en dispositions-

i maj 1976 av 1edningsgruppen

Ängshagen

i samråd med BS-k0nsu1t

och Rune Thörnvik.

då 67 ha och beräknades

inrymma ca 1000 1ägenheter

1ig närservice

En reviderad

ink1usive

- Sörskogen

Området omfattade
samt erfoder-

1åg- och me11anstadiesk01a.

disp0sitionsp1an

upprättades

av 1edningsgruppen

i december 1976 där ca 20 ha undantogs för

att

bevaras som

jordbruksmark.

För Sörskogs1eden finns

en arbetsp1an.

Bostadsbyggnads-

Det kommuna1abostadsbyggnadsprogrammet

program

hagenområdet 800-900 1ägenheter förde1ade på ca 60 % Iägenheter

i f1erb0stadshus

Terrängför-

Området består

hå11anden

i de sydöstra

ti11

anvisar

för Ängs-

och ca 40 % i småhus.

övervägande

de1 av p1an åkermark som

de1arna 1ångsamt sänker sig utåt

1andskapet.

Ute på åkern finns en mindre höjdsträckning

i nord-sydlig

riktning.

åkermarken

Höjdens södra de1 är trädbevuxen.

övergår västerut
som höjer

i den skogsbevuxna Sörskogss1uttningen

sig 10-15 m över s1ätten.

och Sörskogss1uttningen

Me11an höjdsträckningen

är en svagt markerad da1gång utbi1d-

ad. P1anområdet avgränsas

natur1igt

västerut

av vatten-

de1aren ca 200 m upp i Sörskogen.

Geotekniska

En pre1iminär grundundersökning som under1ag för stadsp1ane-

°örhå11anden

arbetet

har gjorts

En komp1etterande
Sörskogss1uttningen
s1ätten
överst
lera

består
av ett

som vi1ar

mäktighet
botten

behövas.

ingenjörsbyrå

undersökning

gjordes

i november 1977

i februari

1978.

1iksom de1ar av höjdsträckningen

ute på

av moränmark e11er berg. åkermarken består
ca 0,25 m tjockt
på fast

varierar

är stort

av Kadesjös

botten

me11an

matj0rds1ager

av morän e11er berg.

2 och 10 m. Där djupet

kan extraordinära
H

därunder

fö1jer

Lerans

ti11

fast

grundförstärkningsåtgärder

3
Lokalklimat

Den förhärskande

till

vindriktningen

är väst

sydväst.

Befintlig

Inom planområdet ligger

bebyggelse

bussgarage, en villa

Kraftledning

Diagonalt

Trafikbuller

Avståndet från riksväg

Bråsta lanthushållsskola,

ett gammalt

samt nägra mindre träbyggnader.

genom planområdet sträcker
70 respektive

bostadsbebyggelse bör enligt
stiga

ute på slätten

70-90 m respektive

sig en kraftledning.
Sörskogsleden till

dispositionsplanen

ej under-

80-l00 m om inte ljudkällan

av-

skärmas.

Markägo-

Ca 5,5 ha i områdets

förhållanden

Förhandlingar

sydvästra

om markförvärv

del utgörs
pågår mellan

ägaren. Bråsta lanthushållsskola

av privat

mark.

kommunen och mark-

ägs av landstinget.

För öv»

riga delar av Ängshagen är kommunenenda markägare.
PLANFURSLAG
Planförslaget
den tidigare

utgår från landskapets förutsättningar,
upprättade

dispositionsplanen

och kommu-

nens bostadsbyggnadsprogram.
Bebyggelsen är uppdelad i grupper om 30-60 lägenheter
eller småhusgrupperade kring gemensamma
stråk, torgbildningar

och parkrum. Uppe i Sörskogssluttningen har
bebyggelsen en öppen karaktär där de korta huskropparna
är anpassade i läge efter

möjlighet

till

topografins

förutsättningar

och

utsikt.

Ute på åkern är däremot bebyggelsen grupperad kring slutna
gårdar

och gränder

vilka

ger skydd mot vind

och landskapets

öppenhet. Planen söker där stöd i den låga höjdsträckningen.
Den skogklädda kullen i söder övergår i en långsmal kultiverad park som skjuter

lokaler

in

i bebyggelsen.

för barnomsorg och skola.

stenlagt

Vid torget

torg

sidoförskjutet

finns

butiker

Utefter

parken finns

Parken anknyter till

i riktning

mot stadens

och busshållplats.

ett
centrum.

4.

Uppe på höjdsträckningen

väster

om parken

ieder

en gränd

- en steniagd gata för gående och cykiande - från dungen i
söder tiii

torget

i norr.

den huvudsakiiga
ett

gränden och torget

fierbostadshusbebyggeisen

radhuskvarter.

utefter

Kring

Perspektiven

uppbiandad med

förändras

då man rör sig

gränden eftersom den har en varierad

pianiäge

och höjdled.

Kristinakyrkans

ligger

I dess övre bortre

sträckning

delar

i

syns i fonden

torn som försvinner

då man närmar sig torget.

Meiian kvarteren

har man utbiickar

mot parken i öster och dal-

gången i väster.

I öppningar meiian husen och genom portiker

bottenvåningen

ser man in mot gårdarna.

kvartersgårdar,

österut

iekpiatser

förändrar

Där finns

entréer,

och trädgårdar.

bebyggeisen karaktär

och övergår

mer oregeibunden småhusbebyggeise grupperad

kring

uterum med iekpiatser.

utåt

Bebyggeisen avsiutas

med en låg atriumhusgrupp

framför

kulien

åt söder. Utanför bebyggeisen finns
en aiiê
föijer

därifrån.

en zon för

en

gemensamma
iandskapet

koioniiotter

jordbruket

Ett nordsydligt

den östra grenen av matarieden

tili

och en radhusbebyggeise

som ger en mjukare övergång ti11

skydd mot störningar

i

och

och samtidigt

gäng- och cykeistråk

och ieder

planskiit

under

Sörskogsieden bort mot gymnasiet.

I området nordöstra hörn finns

en park för

och andra tänkbara aktiviteter

nu och i framtiden.

får

sin

form och karaktär

av den mjuka

därifrån.

fördeiar

Ytteriigare

ett

eisegrupperna

trafiken

fritidsaktiviteter.

binder

med skoia och det centraia

siätten.

ger

bort

mot Sörskogen.

mot stadens centrum och gymnasiet.

Där dessa två tvärgående stråk
ned tili

70 och samtidigt

via torget

tvärgående stråk

genom generösa öppningar

kuiien

Från denna park ieder ett

tvärgående gång och cykeistråk
stråket

Parken

konstgjorda

som avgränsar bebyggeisen mot riksväg
skydd mot störningar

Tek och idrott

ihop de södra bebyggparkrummet.

möter Sörskogen har denna

i bebyggeisen siäppts

I öppningarna finns

fram ända

utrymmen för

lek och

5.

I anknytning till

stråken ligger

två flerbostadshusgrupper

Mellan dessa två grupper finns ett kedjehusområde och längst
I

söderut ett område för friliggande
gång- och cykelstråk
elsegrupperna

följer

utefter

Ett nordsydligt

skogsbrynet, samlar ihop bebygg-

Sörskogssluttningen,

råde med kolonilotter
skogsleden

villor.

passerar

och leder vidare planskilt

ett

om-

under Sör-

in mot stadens centrum.

Ängshagenområdet kommer i framtiden

att

ansikte mot söder. Det är väsentligt

utgöra

stadens

att bebyggelsen ut-

gör en integrerad del av staden och uppvisar den mångsidighet somen långsamt framväxande stad gör.
Området har fått

en mjuk avgränsning utåt landskapet an-

passad efter markens höjdförhållanden
konturer

längre österut.

Bebyggelsens olika

speglar sig i dess yttre.
låga atriumhusområdet.
blandade två-

Bakom träden

3ost6der

niljö

"ing

när-

och par-

av-

tittar

det

den

I bakgrunden

upp.

de två flerbostadshusgrupperna

höjer sig över slättbebyggelsen.

slätten

på kullen

och trevåningsbebyggelsen

framför odlingslotterna

karaktärer

Framför kullen på åkern ligger

dominerar Sörskogen i vilken

höger ligger

och stadsbebyggelsens

Till

höger sträcker

sig allên

och radhusbebyggelsen. Längst bort till

den konstgjorda

kullen,

en ö bland flera

ute på

fast annorlunda utformad.

Illustrationsplanen
fem huvudtyper

liggande villor.

redovisar

två huvudtyper

sammanbyggda småhus och ett

flerbostadshus,
område för fri-

Parkeringsbehovet är beräknat till

13 bil-

platser/l000
m2v.y för flerbostadshus
ochl5 bilplatser/l000
m2
v.y

för

småhus.

Flerbostadshusen

på slätten

omfattar

ll

kvarter

med ca 20-40

lägenheter i varje kvarter
gårdar med lekplatser,

där bostadshusen är grupperade kring
kvartersgård, gemensamma
uteplatser etc.

Husen är två våningar höga men lokalt
för att en skuptral
särskilda

stånd till

parkerings-

variation

skall

kan tre våningar förekomma,
nås. Parkeringen finns

och garagegårdar

angöringsplats

utanför

är maximalt 80 m.

bebyggelsen.

i
Av-

6.

E1er§ostadshusen_i_5§r§kogssluttningen
innehâ11ande ca 50 respektive

omfattar

två kvarter

70 1ägenheter där husen är ut-

formade somkopp1ade punkthus anpassade i 1äge efter
ens förutsättningar.
piatserna

Varje hus innehå11er 4-6 1ägenheter. Lek-

är beiägna me11an husgrupperna. Husen är i princip

våningar

höga men i ett f1erta1

Kvartersgârdar

finns

fall

två

förekommer suterrängvåning.

i 1ämp1iga suterrängvåningar.

är ordnad i särskiida
ti11

terräng-

grupper utefter

Parkeringen

angöringsgatorna.

Avstånd

angöringsp1ats är maxima1t 80 m.

Baghus (130 m2 v.y,
kvarter

tomtstor1ek

där respektive

våningar.

150-200 m2) förekommer i två

kvarter

innehå11er 36 och 56 hus i två

Radhusenär grupperade kring gemensamma
gårdar med

iekpiatser,

kvartersgård

etc.

Parkering förekommer de1s på egen

tomt de1s i gemensamma
garagegårdar beroende på iäge i p1anen.

Badhus_ (150 m2v.y. tomtstoriek ca 200 m2)förek0mmer i en grupp
med 30 hus i två våningar utefter

a11ên vid områdets avs1utning

åt sydost.

och husen finns

Me11an od1ings10tterna

en kvartersgârd.

gtriumhus
framför

Parkering

(140 m2 v.y,

och

är ordnad i gemensammagaragegârdar.

tomtstoriek

ku11en på åkern

1ekp1atser

ca 200 m2) Ett kvarter

som omfattar

25 hus i en våning.

Lekp1atserna är be1ägna upp mot kullen i ans1utning ti11
husen. Parkeringen är ordnad i gemensamma
garagegårdar.
äegjehus (150 m2 v.y,

t0mtstor1ek 250-300 m2) Ett kvarter

i Sörsk0gss1uttningen

som omfattar 41 hus i två våningar e11er

en våning

och suterrängvåning

Husen är grupperade

Parkering

kring

beroende på 1äge i p1anen.

en gemensam gård med 1ekp1atser.

finns på respektive

tomt.

gränghgs
(150
mev.y,tomtstor1ek
300-350
m2)förekommer
i
tre

grupper

i områdets östra

de1 där respektive

grupp inne-

hâ11er 24, 58 och 60 hus i två våningar grupperade kring
gemensammaiekgårdar.

Parkering

finns

på respektive

tomt.

7.

_Eriliggande villgr
kommer i ett
ra del.

{l80 m2 v.y, tomtstorlek

kvarter

Lekplatser

ning till

omfattande
finns

naturområdet

46 hus i planområdets

redovisade
utanför.

ca 800 m2) före-

i kvarterets

sydväst-

hörn i anknyt-

Området är avsett

för

själv-

byggeri.

Eösdslsieg
lägenheter

i flerbostadshus

508

sammanbyggda
småhus
friliggande

330

villor

46
Summa

f

.

884

§arnstggag(40 platser), fritidshem_ (30 platser),deltidsför:
skgla (15 platser) samt en l-parallellig
lag-_och_mellanstadieskgla med tillhörande skolidrottsplats
ligger gruppera-

TVlCe

de utefter

ett

Parkeringen

"servicestråk“

öster

är ordnad i grupper

Tomten är 21.300

fensionarsservice

om det centrala

i anknytning

till

parkrummet.
"servicestråket“.

m2 stor.

föreslås

inrymmas i bottenvåningen i vanliga

bostadshus vid torget.

_§dtiksgentrum omfattar ca l000 m2 och ligger vid torget.
Inlastning

sker från

Butikernas

entréer

baksidan där även parkeringen

vetter

mot torget.

Skyddsrum ordnas i källarvâning

vddsrum

finns

där sådan finns

och i servi-

celokaler.

Bråsta

lant-

Lanthushâllsskolan

ligger

kvar

med sin

nuvarande

funktion.

hushållskola

Befintligt
öster

hus

om kullen

på åkern

Det befintliga
av Stiftelsen

huset ligger
Salabostäder.

kvar och kommer att

disponeras

8.

Lek— och fri-

Lek- och friutrymmen

ytor

det centrala
ningarna

bebyggelsens närområde finns

i

parkrummet, i den nordöstra parken samt i öpp-

mellan

En större

utanför

bebyggelsegrupperna

bollplan

på ca 2800 mg är lokaliserad

tomten och därutöver

mindre bollplaner

i Sörskogssluttningem.

redovisar

till

skol-

illustrationsplanen

fem

på ca 1000 mg vardera utspridda

i bebygg-

elsen.
Vegetation
narkområden

och

Eftersom

stora

befintlig

delar

vegetation

omsorgsfull

och plantering

rikligt

av vegetation

att

en

genomförs.

med träd och i strategiska

lägen

I vissa lägen t.ex framför

träd stora redan från början.
kolonilottsområdet

av plan åkermark utan

är det av avgörande betydelse

planering

Det bör planteras

av området utgörs

och i anknytning

till

den konstgjorda

kullen mot riksväg 70 bör träd planteras långt innan exploateringen
skall

Trafiksystem

av denna del av området är aktuell

hinna växa upp innan människorna flyttar

Planförslagets
planens.
arled

för

biltrajikslstem

Från en given

som delar

matarlederna

följer

utgår

angöringsgator

byggelsegrupper

och servicelokaler.

Tre alternativa

sträckningar

A. Fram till

dispositionsutgår

en mat-

gren.

Från

parkeringsgårdar,

be-

'

för busstrafiken_

har studerats:

torget

B. Via torget
söderut

i princip

och en östlig
till

träden

in.

punkt på Sörskogsleden

sig i en västlig

att

till

till

C. En enkelriktad

den västliga

matarledsdelen

vändslingan.

slinga via torget utefter

matarledsdelen

söder ut,

över det centrala

förbi

och skola

samt vidare

bollplan

samt vidare

ga matarledsdelen.

den västliga
parkrummet

norr ut i den östli-

9.

Största

gångavstånd från busshållplats

till

entré:

flerbostadshus

êâggägbyggt

friliggande

A

ca 600 m

ca 550 m

ca 900 m

alt B
alt C

300 m
300 m

550 m
300 m

500 m
500 m

alt

Stadsplanen tillåter

dessa tre alternativ.

De väsentliga målpunkterna utanför planområdet för gående_
och cyklande är stadens centrum, gymnasiet och Sörskogen
och inom planområdet

barnstuga,

torget

lottsområdena

den centrala

med butiker

sig i följande

. utefter

och busshållplats,

samt den nordöstliga

Huvudgång- och cykeltrafiken
lar

parken med skola

till

nordsydliga

och

koloni-

parken.
dessa målpunkter förde-

stråk:

skogsbrynet

. "gränden"
i den centrala

parken

. "servicestrâket“
utefter

till

den östliga

och i östvästliga
. utefter

lokaler

matarledsgrenen

stråk:

matarleden norr om området

_ det norra

tvärsträket

. det södra tvärstråket
Därutöver

rafikbuller

finns

Trafikbullret
Vallens

för barnomsorg och skola

ett

över "torget"

mellan skola och bollplan

antal

från riksväg

avskärmningseffekt

stadsbilden,

miljön

mindre

gångsträk

genom området.

70 avskärmas med en bullervall.
och dess konsekvenser vad gäller

i parken innanför,

etc bör studeras i en särskild

markens sättningar

utredning.

villa

Avståndet mellan Sörskogsleden och bebyggelsen är tillräckligt

stort

för

att

avskärmning ej skall

behövas.

Teknisk

Planområdets

försörjning

från norr varigenom så kallad rundmatning erhålles.

vattenförsörjning

och dagvattnet

avleds

området österut

leds till
slutas

till

där dagvattnet

Spillgenom

går ut i Sagån och spillvattnet

Bebyggelsen i omrâdet skall

kommunens fjärrvärmeanläggning
Under utbyggandsskedet

mobila panncentraler.

Kraftledning

två huvudledningar

via en uppsamlande huvudledning

avloppsreningsverket.

digbyggt.

l

sker via

an-

när området är fär-

sker värmeförsörjningen

Beträffande de friliggande

via

småhuseni

sydväst kan dock annan uppvärmningsform bli aktuell efter
närmare utredning. Områdets elförsörjning
sker via tre transformatorstationer
vars läge framgår av plankartan.
Planförslaget

förutsätter

genom området flyttas.

att den befintliga
Två alternativa

kraftledningen

lägen har studerats:

A. En sträckning mellan Sörskogsleden och den östvästliga
delen av matarleden samt vidare upp i Sörskogen mellan
Bråsta lanthushållsskola
B. En sträckning utefter
efter

tvärs

över landskapet

elsen och vidare

En flyttning
lägre

en flyttning

framför

den planerade

nybebygg-

upp i Sörskogen.

av kraftledningen

kostnader

vad gäller

och den planerade nybebyggelsen
riksväg 70 öster om denna och där-

än alternativ

stadsbilden;

enligt

A medför

B och har dessutom fördelar

Planförslaget

av kraftledningen

alternativ

enligt

redovisar
alternativ

därför
A.

PLANGENOMFURANDE
Huvudmannaskap

Ängshagenbebyggelsen

och etappindel-

Salabostäder under en tidsrymd av 6-7 år med början i de
nord-västliga delarna.

ning

avses att

exploateras

av stiftelsen

ll.

emensamhets-

Inom flerbostadshuskvarter

nläggningar

hyresrätt.

Förvaltningen

ombesörjes

av den kommunala bostadsstiftelsen.

elsen

i övriga

delar

avses bostäderna upplåtas
av dess fastigheter

förutsättes

att

anläggningar

inom dessa kvarter

och anläggning
Bostadsbebygg-

av planområdet avses upplåtas

ägande. Byggnadsområdena utformas
skall

gemensamt i enlighet

för

med

som s.k.

för enskilt

storkvarter,

varvid

gemensamt bruk samt friytor

ägas och förvaltas

av fastighetsägarna

med anläggningslagen.

SAHRÅD
Den preliminära

planen remissbehandlades och ställdes

i form av en populärutställning
Bland de synpunkter
högre kollektiv
barnstuga,

1978.

som inkom bör nämnas önskemål om en

trafikstandard

fritidshem

möjliggörs.

under maj och juni

ut

samt lokalisering

och deltidsförskola

Dessa synpunkter

av Skola,

så att

har beaktats

integration

i stadsplaneförslaget.
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Efterden formellautställningen
av planförslaget
har förhandlingar
förtsmellanSala kommunoch Landstinget
beträffande
utformningen
av tomtenför Bråstalanthushållsskola.
Förhandlingarna
har
resulterati en utvidgning
mot norrav den ursprungligen
föreslagnatomtenvarviden av kommunenägd panncentral
överföres
'till
Landstinget.
Med anledningav ovannämnda
överenskommelse
har stadsplanekartan

justerats
1978-12-08
i enlighet
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markägare
godkänt förslag.
S ala som ovan

£_\...e.#.,..\*--':vu...L..t,':l
Anders Nordström

AJL Arkitekter Konstnärer AB

Stadsarkitekt

medlemav Ahlséngruppen

'

75/5-new-rrm’

Per Johansson

Tillhör
Byggnadsnämndens
iSali:

beslui
den...fåfÄ/.
.e;5.<*.’
7 f.?.-..19..9E<§f.§
Tillhür
länsstyrelsens
i Väsåmant

../"-1
....o.:..a‘““""‘”‘7
o--QAA7-:——:—-' landslän
besm
dad

L) _

Tillhör
Sclokommunfullmäkfiges
beslul

de"2-J4/22
197?.§ "7" : belygar
Frjnstens
vägnar:
fullmükllges
s

. . . . . u,

betygaf}

