NYA BOSTÄDER OCH HÖGRE STANDARD

OMRÅDET IDAG
Planområdet är beläget i södra delen av Boo, och begränsas av
Lännerstasunden och Baggensstäket i söder samt naturområdet i anslutning
till Trollsjön i norr. I väster och öster angränsar planområdet mot
befintliga, och huvudsakligen redan planlagda, bostadsområden med främst
villabebyggelse.
Planområdet omfattar cirka 120 fastigheter. Området är ett så kallat
förnyelseområde som utvecklas från fritidshusområde till villaområde
för permanentboende. Bebyggelsen består av en blandning av villor
och fritidshus, där majoriteten av bostadshusen redan idag utnyttjas
för åretruntboende. I området finns förutom bostäder även det privata
sjukhemmet Gammeludden.
Området är mycket värdefullt ur natur- och kulturmiljöhänseende med
välbevarade kulturhistoriskt intressanta närmiljöer, fornlämningar och stora
naturområden.
Utmed Lännerstasunden finns Lännersta strandpromenad, som utgör
en värdefull rekreativ och historisk länk i den sammanhängande
strandpromenaden från Tollare till Baggensfjärden.

ÖVERGRIPANDE PLANFÖSLAG
Allmänna anläggningar och ytor såsom vägar, gångvägar och
lekplatser har utformats så att de ska uppfylla de krav som ställs i ett
permanentbebott område.
Den tillkommande bebyggelsen i planområdet utgörs av bostäder för
permanentboende samt utbyggnad av Gammeluddshemmet. Genom
avstyckning från befintliga fastigheter möjliggör detaljplanen att det
skapas cirka 30 nya fastigheter för friliggande småhus, två parhus samt en
grupphusbebyggelse innehållande cirka 10 bostadslägenheter
Tillkommande fastigheter har utformats med utgångspunkt från
bland annat natur- och kulturvärden samt topografiska förhållanden.
Dessutom kommer detaljplanen att medföra att fastigheter som tidigare
var obebyggda eller bebyggda med mindre hus kan bebyggas med nya
bostäder anpassade för permanentboende. Bostadshusen kan innehålla
flera lägenheter.
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Så här långt har planprocessen kommit

Planområdet

Områdets placering i Nacka

UTSTÄLLNING 3
Detaljplanens huvudsyfte är att ge möjlighet till permanentboende genom
att införa byggrätter för permanentbostäder, att ersätta enskilda vattenoch avloppslösningar med kommunala anläggningar samt att rusta upp
vägsystemet. Detaljplanen syftar vidare till att skydda områdets speciella
kvaliteter i landskapsbild och kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljö.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Planens genomförande
bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan. Planen hanteras enligt
reglerna om normalt planförfarande 5 kap 20 § Plan-och Bygglagen
(ÄPBL 1987:10)
Under utställningstiden den 17 september – 15 oktober 2018
kommer planförslaget vara uppsatt i Nacka stadshus. Planförslaget finns
även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum och Orminge centrum.
Information om planförslaget finns även på Nacka kommuns hemsida www.
nacka.se/sydostralannersta
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast
inkomma den 15 oktober 2018
Synpunkter kan lämnas:
Via e-post			 registrator.plan@nacka.se
Via brev			 Nacka kommun, Planenheten,
			 131 81 Nacka
Upplysning! Ange Dnr KFKS 2002/301 214 i ämnesraden.
Frågor om planförslaget ställs till planarkitekt
Tord Runnäs 08-718 94 76 tord.runnas@nacka.se

Detaljplanen, ej skalenlig
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