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Underlag till anhållan om stadsplaneändring 
 

Infrastrukturnämnden har gett Samhällstekniska avdelning i uppdrag att ta fram egnahemstomter till 

försäljning eftersom staden har brist på tomter. 

Vid Skräddargränd i Klinten finns ett obebyggt område i stadens ägo som idag är skog med sly. En 

upptrampad stig finns i skogsområdet och en infart till en av tomterna går via skogen i övrigt är 

området orört. 

 
Översiktskarta 

 
Flygbild över området 



Nuvarande planer 

Området är enligt generalplanen mark för bostadsbebyggelse. 

 

 
Generalplan 

 

Enligt den gällande stadsplan från år 1977 är det planerat som lekpark (PL), men någon lekpark har 

inte funnits i området.  

 
Stadsplan från 1977 

 

 
 

 

 



Kommunalteknik 

Kommunaltekniken är utbyggd med VA-ledningar i gatan och även fjärrvärme finns i gatan. Den extra 

trafik som genereras av de nya tomterna är marginell men ut- och infart sker via Smedsgränd och 

Vedhuggsvägen. Närheten till GC-vägarna i området möjliggör även att enkelt använda cykeln eller 

att gå. 

 
Fjärrvärme 

 

VA-ledningar 

 

GC-vägar 



Lekparker 

Lekpark finns i dag i Klintskogen. I närområdet finns ett andra område som i generalplanen är 

angiven som park och i stadsplan lekpark. Behov av att använda det aktuella området som lekpark 

finns inte. 

 

 
Lekparker och område reserverat för lekpark 

 
Grönområden i generalplan 

 

Nuvarande 

lekpark 

Reserverad 

lekpark 



Förslag till stadsplaneändring 

På området får plats 4-5 nya egnahemstomter eller en radhustomt beroende på planering. Fyra 

tomter får plats om man följer storleken på övriga tomter i området medan fem tomter får plats om 

man bygger tätare eller bygger ett radhus med fem lägenheter.   

De nya tomterna har ett bra läge med bra gångvägar både till skola och dagis och närhet till 

parkområden. Även centrum och sjukhus ligger nära. De privata tomter som funnits till salu i Klinten 

har alla blivit sålda så området är populärt åtminstone för barnfamiljer. Efterfrågan på tomter i 

staden är stor, även radhustomter, men utbudet är litet. 

De som eventuellt kan vara negativa till en stadsplaneändring är främst grannarna som istället för en 

lekpark (idag skog) får bostäder intill sina hus. 

 
Alternativ med 4 tomter 

 

 
Alternativ med 5 tomter alternativt ett radhus 
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