
Detaljplanering	  	  
av	  e.	  område	  som	  sträcker	  sig	  	  
från	  Borghamns	  Bygdegård	  	  
ner	  mot	  fotbollsplanen.	  

MEDBORGARFÖRSLAG,	  JUNI	  2015	  



Va.enutsikt	  i	  Borghamn	  

•  Östgöta	  Dal	  ek.	  förening	  (byalag)	  iniUerade	  en	  	  
diskussion	  om	  nybyggnaUon	  (27	  april	  2015).	  	  

•  Många	  äldre	  upplever	  a.	  det	  inte	  	  
finns	  bostads	  alternaUv	  när	  hus	  och	  	  
trädgård	  börjar	  kännas	  som	  en	  	  
belastning	  (framgår	  även	  i	  ÖDEKs	  äldre	  enkät).	  	  

•  Andra	  äldre	  ser	  ungas	  behov	  av	  a.	  fly.a	  Ull	  hus,	  
men	  man	  vill	  inte	  sälja	  si.	  för	  a.	  fly.a	  in	  Ull	  stan	  
(Vadstena).	  Man	  vill	  bo	  kvar	  på	  landet.	  



Detaljplanera	  
området	  

“Stenbro.	  
sjön”	  



Va#enutsikt	  =	  A#rak/va	  tomter	  
Om	  man	  tar	  bort	  lite	  av	  den	  
gröna	  ljungan	  får	  man	  mer	  
va.enutsikt.	  	  
Man	  kan	  utveckla	  en	  sUg	  runt	  
“Stenbro.	  sjön”	  kantad	  av	  
Borghamns	  stenblock	  och/eller	  
midjehögt	  staket	  med	  badbrygga	  
för	  allmänheten?	  



Medborgarförlaget	  	  
Vi	  vill	  a.	  kommunen	  detaljplanerar	  
området	  som	  sträcker	  sig	  från	  
Borghamns	  Bygdegård	  ner	  mot	  
fotbollsplanen	  i	  Borghamn.	  
Anledningen	  är	  a.	  det	  är	  många	  som	  
dels	  vill	  fly.a	  Ull	  Borghamn,	  dels	  vill	  
sälja	  sina	  hus	  för	  a.	  fly.a	  in	  i	  något	  
mindre.	  Genom	  a.	  detaljplanera	  
området	  möjliggör	  man	  för	  
byggföretag	  a.	  bygga.	  









Till	  exempel	  i	  skogen	  
bakom	  lekparken	  kan	  det	  
byggas	  lägenheter	  med	  
va.enutsikt,	  det	  är	  100	  
meter	  från	  stenbro.et.	  



“Stenbro.	  
sjön”	  

Strandskydd?	  



Husen	  vid	  Vä.ern	  och	  Stenbro.	  sjön,	  	  
på	  andra	  sidan	  fotbollsplan	  



Utanför	  fotbollsplan,	  Sjövallen	  



Borghamns	  
kalkkärr	  är	  det	  
område	  som	  ni	  
ser	  markerat	  
grönt	  på	  kartan.	  

“Stenbro.	  
sjön”	  

Bygdegården	  



Vid	  fotbollsplan	  

Husen	  vid	  Sjövallen	  





Husen	  utmed	  Vä.ern	  



Binda	  ihop	  befintliga	  bostadsområden	  

•  I	  Borghamn	  finns	  två	  delar,	  	  
den	  äldre	  bebyggelsen	  som	  ligger	  
utmed	  Vä.ern	  bort	  mot	  Hovanäset,…	  

•  …och	  så	  det	  yngre	  bostadsområdet,	  
e.	  villaområde	  med	  hus	  från	  ca	  
mi.en	  av	  1900-‐talet	  och	  framåt.	  	  



Det	  yngre	  bostadsområdet	  



Starta	  fly#kedjor	  	  
Genom	  val	  av	  bostäder	  som	  
vi	  hoppas	  a.	  byggföretag	  
ska	  bygga,	  kan	  man	  få	  igång	  
fly.kedjor	  i	  Borghamn.	  	  
	  
Vi	  hoppas	  a.	  en	  yngre	  
generaUon	  är	  intresserade	  
av	  de	  större	  hus	  som	  finns,	  
som	  nu	  en	  del	  äldre	  vill	  
lämna	  för	  e.	  mindre	  och	  
mer	  anpassat	  boende.	  



Vi	  behöver	  bostäderna	  i	  huset	  som	  revs	  

Sjöutsikt?	  Arkitektur	  fiskeby?	  



Parhus	  exempel,	  bostadsrä.	  

Byggbolaget	  i	  Värmland	  AB	  
Kulinggatan	  7	  
652	  21	  Karlstad	  



Kostnad	  exempel,	  bostadsrä.	  



Det	  va.enfyllda	  gamla	  stenbro.et	  


