Bilaga A.

Av avskrift .

Beskrivning ti~l b}ggnadsplan fXr bostadsområde vid ~~~J.l~~<~
Sedan b ggnadspl anen för bostadsområdet vid

tora Vika

Cementfabrik fastställts av länsstyrelsen den 8 mars 1948 har
fastighetsbildningen undergått vis sa förändringar varjämte från
ä garen , Skånska Cement A.B ., framförts önskemål om sammanförande av radhus t omterna till st15rre enheter. Med anledning härav
har det ansetts motiverat s0ka en ändring av den redan fastställda planen. Beträffande områdets disposition hänvisas till
den beskrivning som ingavs den 12 februari 1947. Ur denna kan
citeras;
"Skånska Cemen1. A. B. har efter förvärv av vissa kalkstensf,yndigheter inom Sorunda kommun påb .. rjat uppförandet av en ny
cementfabriksanläggning vid stora Vika . Fabriksanläggningen
inklusive kalkstensbrottet beräknas fullt utbyggd sysselsåtta
250 anställda. Då de anställda endast i mindre utsträckning

beräknas kunna- rekryteras fr ån den närbelägna trakten och inkvarteringsmöjligheter för nyinflyttade arbetare nu ej finnes,
har bostadsfrågan blivit synnerligen aktuell.
Den naturligaste l ösn ingen av detta problem måste bli att
iordningställa ett

nytt bostadsområde i närheten av fabriken,

men ändå avskilt fr 8n densammH, så att invånarna på sin fritid
kunna få en känsla av avkop nlihgoch lugn. Härv id visade sig
ett naturskönt område vid

~å llnä svik ens

nordöstra strand ur al-

la synpunkter väl lämpat för detta ändamål.
Då den närliggande trakten är glest bebJggd,

buvud~i-

gen med mindre jordbrukshemman, och närmaste samhdllen äro belägna på ca 5 - 10 km avst ånd, ansåg man , att hänsin borde ta-

gas till följande slag av bebygg else inom det planerade bostadsomrl! det; villor för tjänstemän, arbetarbostäder uppdelade i

radhus och egnahem , baracker för ungkarlar, affärs centrum med
butiker, hantverks lokaler, medbo rgarhus med e n min dre r estaurant samt ett kapell. Vidare bör en skola uppföra s , då den nu
bef int l iga s måskolan vid Fåll näs snart är uttj änt och otillr ä ckl ig . Pl a ts bör även bere das fnr pens ionä rsbost ä der. En
andelstYättstuga med tillhör ande bastubad har.:planerats med
tanke på a tt den även skall kunna tjäna omkr'ngliggande bebyg gelse . Dessutom komma huvudparten av bostäderna att bet jänas
av en gemensam pann central, vilket vis a t sig vara ekonomi sk t
mest fördelak ti gt . Därjämte har

p l~ts

reserverats f ör en

idrottshall samt en idrott spl ats j ämte tennisbanor .
Av betJdelse f ör samhällets pl anläggning har varit te r r ä ngens beska ffenhet . De, mot ett genomgåend e nord-s dligt
parkstråk , sluttande te rrd.ngområdena ha inbjudit till bebyggelse, varvid den fria sikten mot s jön kan tillvaratagas . Be bJ gg elsen f n resl ås uppde lad i

grup r~ er

omgivna av öppna sam-

manhängande park områd en. Und er ovan angivna f öruts ät tningar
har b ggnads pl anekartan utarbetats .
Df3 den g enomgåen ne traf iken komme r att betj äna s av den
planerade vägen mell a n njursnäs och Sorunaa , har området endast tre utsläpp till

densa n~ma .

C' vriga gator k unna pralrt 'ffikt

tag et bet raktas som ma t argator .
Med .häns n till a tt området s öppna karakt ä r bör b 'behållas, har det visat s i g önskvärt at t spara stora oelar av gär desomr ådena samt viss a dungar oc h höjdsträ ckningar med utsiktsplatser . Vi dare har å parkområden reserverats pl ats för
lekplatser .
Till et t

t or~

med nära anslutning till huvudvägen och

bostad sområdet har ett

samhälls~e ntrum

förlag t s .

Huvudsakligen f " reslås öpp et by ggnadssä tt i högst två
våningar med envåningsbeb ggelse f ör en del egnahe m samt å

tomterna runt det centrala
Utb ~ ggn a det

parkstr~ket.

av området ä r t a nkt i et ap n er a llt efte r fö-

refintlig t bostadsbehov.
Området f ö rses med vat ten och avlop p . Ledningssystemet
utbygg es i män av behov. Försl g et till d etta ha r uppg jorts
av A. B . Sana, Malmö.
I samband me
bifog ade

f~ rslag

byggnadsp lanen sökes ä ven
till

fastst ällel s ~

å

byggna dsplanebest ~mmelser."

Utom för den ä ndrade byggna ds p lanen s ökes fastst ä llelse
för bifogade f ö rslag till byggn a dsbest ä mme lser.
tockholm den 17 december 1948
Gustaf Lettströ m

Rd tt avskrivet intyga.
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