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Beskrivning
till förslag till byggnadsplan för område kring Sorunda kyrka .

Planen har tillkommit sedan förordnande om byggnadsplan
utfärdats av Länsstyrelsen enligt resolution den 7 juli 1947.
Förslaget omfattar tvenne områden . Det södra ligger inom
det område som angivits i Länsstyrelsens resolution så när
som på de fyra sydligast liggande tomtplatserna söder om
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kyrkan.
Det norra har tillkommit på grund av önskemål att anvisa
en möjlighet för cementvarufabriken vid kyrkan att kunna
flytta till en bättre byggna dsplats i omedelbar nä rhet till
grustäkten och f ör att reglera tillfartsförhållandena, när.
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den samfällda vägen, som nu hindTar grustäktens utvidgning
mot norr , tages i anspråk för utvidgn ing av grusfyndigheten .
I denna norra plandäl har dessutom f öresl agits 44 stycken tomtplatser inom ett skog sområde med god byggnadsmark och
16 tomtplatser kompletterande den bebyggelse, som redan finnes
vid den nuvarande poststationen.
Det södra området upptar en utfyllnad av bost r dsbest åndet
vid Hoxla omfattande 11 nya tomtplatser och en helt ny grupp
söder om kyrkan, innebärande ett tillskott av 5 tomtplatser,
därav enwsedd för pensionärsbostäder. I planen har även .anvisats plats för den nya busstationen ävensom möjligheten
att utbilda ett affärscentrum vid Spångbro. Cementvarufabrikens område har föreslagits f å beteckningen A, det vill säga
byggnader för allmänt ändamål skulle dä r kunna uppföras.
Platsen är särskilt lämpad för ett nytt kommunalhus . Detta

förutsätter dock gi vetvis att en förflyttning av fabriken
kan komma till st ånd.
En ny tomtplats för lärarebostäder har föreslagits öster
om den redan befintliga . För övrigt har marken väster om
kyrkan icke ansetts böra bli före mål för ytterligare exploatering .
Planen har uppgj orts i samarbete med den konsul terande
ingenjören för vatten och avlopp. Vägförvaltningen och lantbruksnämnden hava hörts och riksantikvarien har avgivit ett
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jämte karta över fornminnen i de berörda delarna.

LÄNsARKITEKTKONTORET I STOCKHOLMS
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