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Övergripande idé

1

Homogena bostadsområden ska
kompletteras med nya bostäder
med varierande upplåtelseform
och storlek, som även planeras in
i en mer stadsmässig struktur.

2

Utvecklingen ska präglas av social
hållbarhet. En kraftig satsning på
idrott och kultur i form av idrottsområde, fritidsgårdar, offentliga
mötesplatser mm ska genomföras.

3

Bygg ihop områden genom att
transformera motorleder till
stadsgator med cykelvägar och
elbussar.

Typbostad - sektion
Bostadshuset innehåller lägenheter i
olika storlekar från ettor på ca 30 kvm
och uppåt. Bostäderna är uppförda med
våningsgshöjd på omkring 2,5 m och
samtliga bostäder har balkong.
Lättnader i BBR möjliggör bland annat en
ökad variation i storlek på kök och öppnar
upp för smarta lösningar i badrum som ger
bättre tillgänglighet.

4. Otrygga miljöer i

1.

Förtätning med nya
bostäder såväl i centrum som i
villaområdet bidrar till en större
blandning av människor i området. Genom att addera hiss
och fler våningar till befintlig
bebyggelse genereras tillgänglighet.

området kompletteras
med bostäder vilket
bidrar till ett effektivare
markutnyttjande, en
tydligare karaktär och
ökad trygghet.

5. Skola mitt i staden

Väggar som lätt går att flytta, skapar
flexibilitet. Byggnaden är förberedd med
utrymmen för framtida inovationer.

7. Centrumet

moderniseras med
en mötesplats för
invånarna med kultur
och café. I centrum ska
även vårdboende och
offentlig service såsom
vårdcentral finnas.

8. En ny simhall

byggs för att
ytterligare stärka
utbudet av idrott i
området.

9. I tidigare oexploaterade

områden med låga
naturvärden kan ny
kvartersbebyggelse uppföras.
Industriområden fasas
succesivt ut och ersätts i
etapper med bostäder och
verksamheter.

samlar barn från olika delar
av stadsdelen med olika
bakgrund.

2. Ett nytt idrottsområde med

Typbostad - läge
Längs den tidigare motorleden ligger
ett av de flerbostadshus som numera
utgör väggarna i ett urbant gaturum.
Läget i en viktig korsning skapar
flöden och underlag för verksamheter
i bottenvåningarna.
Elbussar och mer cykelvägar ökar
rörligheten i området.

ordenterligt upplyst motionsspår,
utegym och multifunktionshall
placeras i anslutning till den nya
bebyggelsen, men med starka
kopplingar till befintliga områden
för att knyta ihop de olika delarna
och skapa en väl integrerad
stadsdel.

3. Miljön vid vattnet behålls som

ett grönt rekreationsområde och
utvecklas försiktigt med offentliga
verksamheter så som bad med
ombytesmöjligheter, bastu och café.

6. Den motorled

som idag skär genom
stadsdelen byggs om
till stadsgata med lägre
hastighet, trottoarer och
bebyggelse som ramar
in gatan. Här finns bland
annat ungdomsgård,
restauranger och 70+
boende.

10. För att skapa mer liv

och rörelse vid vattnet,
och på så sätt skapa en
tryggare miljö, uppförs en
småbåtshamn i viken.

