
 

Välkomna till 

Samrådsmöte 
 

 

Förslag till detaljplan för del av 

 Söderby Huvudgård 2:1, Norra Söderby 

 
 



Detaljplaneprocessen 

Idag 



Syftet med samråd 

• Få in synpunkter och pröva förslaget 

 

• Ge intressenter som berörs insyn i arbetet 

 

• Samråd genomförs med bland andra Länsstyrelsen, 

Lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende 

 



Planområdet 



Bakgrund 
Gällande detaljplan: 

Marken är planlagd sedan 1977 för bostadsändamål 

 



• Kommunen äger marken 

 

• Markoption till Nischer AB och Grandliving 

  

• Nytt planuppdrag från KS, september 2015 

 - med syfte att pröva en markanvändning för fler 

 bostäder, seniorbostäder och förskola. 

 

• Informationsmöte den 8 mars 2016 

 
 

Bakgrund 



Mervärden 

• Tillgång för flera att bo i ett attraktivt område. 

 

• Större befolkningsunderlag för förbättrad kollektivtrafik. 

 

• Ökad tillgänglighet till området genom en gång- och 

cykelväg söderut mot Söderbyleden. 

 

• Dagvattenåtgärder som ger bättre förutsättningar för att 

skydda nedströms liggande bostadsområde.  

 



Efter informationsmötet den 8 mars 2016 

 
Bearbetat förslaget efter nya förutsättningar från 

synpunkter och följande utredningar: 

 

 Dagvattenutredning 

 Trafikutredning 

 Bullerutredning 

 Naturinventering och landskapsanalys 

 Arkeologisk utredning 

 

 

 

 



Viktiga förutsättningar som har präglat arbetet 

• Utgå från gällande detaljplan, lokalisera bebyggelsen 

inom befintliga planlagda tre områden. 

 

• Anpassa placering av byggnader utifrån 

naturinventeringen. 

 

• Bevarande av inventerade värdefulla träd, utblickspunkter 

och rekreationspunkter. 

 

• Krav på anläggning av stig där det saknas - vid viktiga 

inventerade rekreationspunkter. 
 

 

 

 



Viktiga förutsättningar som har präglat arbetet 

• Möjliggöra avskärande dike för att skydda nedströms 

bebyggelse mot översvämningar. 

 

• Skydda och bevara påträffade fornlämning i sydkant av 

planområdet. 

  

• Öka tillgänglighet till området genom en gång- och 

cykelväg söderut mot Söderbyleden. 

 

• Anpassa förslaget efter befintliga bostadsbebyggelser i 

närhet av planområdet - radhusenheter som en mild 

övergång. 
 

 

 

 



g-c väg mot Söderbyleden 

Fornlämning 

Grandliving 

Förskolegård 
Garage  

Ristarvägen 

Bevarad utsiktsplats 

Bevarad  

utsiktsplats 

Illustrationskarta 



Plankarta 



Radhusenheter 

Loftgångshus 

Vy från vändplatsen österut mot flerbostadshusen 



Utgångsförslag

-2016  

Samrådsförslag- 

januari 2017  

• 5 loftgångshus 

     -173 lgh flerbostadshus 

• 66 seniorbostäder 

• 10 radhusenheter 

• 1 förskola 

• 6 loftgångshus 

     - 193  lgh flerbostadshus 

• 66 seniorbostäder 

• 6 punkthus 

       - 80 lgh flerbostadshus 

• 1  förskola 

90 stycken färre lägenheter 



Samrådstid: 23 januari – 6 mars 2017 

 
Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska ha  

inkommit senast 6 mars 2017 till: 

 

1. stadsbyggnad@haninge.se 

 

2.  Haninge kommun 

 Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen 

 136 81 Haninge 

 

Märk yttrandet med PLAN.2015.29 

 

mailto:stadsbyggnad@haninge.se


 

 

 

Nästa steg efter samråd: 
  

 

• Granskning september 2017 

• Antagande december 2017 


