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Projektet ligger på norra sidan av simhallen på området 
mellan Gesterbyvägen och Jolkbyån och på norra sidan 
av Kyrkslätts aff ärscentrum. Åängens välfärdscentral 
kan byggas enligt gällande plan. Däremot ska kom-
munen ha vetskap om servicebehov på lång sikt, t.ex. 
beredskap inför eventuell utvidgning av centralen om 
några årtionden eller nya behov av lokaler som stödjer 
dess verksamhet och som för tillfället inte kan defi nie-
ras.  Kommunens servicenätsutredning 2040 blir klar år 
2018, och slutsatserna av den ska beaktas i detta pro-
jekt.

Ursprungligen var avsikten att bygga ett inlärningscen-
ter med bollplan i stället för välfärdscentralen. Planfö-
rändringen gäller i första hand bollplansområdet i den 
gällande planen. Området ligger öster om den plane-
rade centralen. Användningsändamålet för det obe-
byggda området ska noggrant övervägas. Ett alternativ 

är att verkställa boende för äldre. Eftersom området 
dock ligger på ett ganska centralt ställe med tanke på 
samhällsstrukturen bör volymen på byggandet vara 
tillräckligt eff ektiv. Således kan det vara motiverat att 
reservera området för kommunens behov och avgöra 
markanvändningen av området först om fl era år.   

De trafi karrangemang som välfärdscentralen förut-
sätter, t.ex. busshållplatserna och förbindelserna till 
den kommande centralen, är färdiga. På det möjliga 
utvidgningsområdet för centralen eller det nya områ-
det för boende ska fordonstrafi kförbindelserna under-
sökas noggrant och trafi ken ska verkställas genom 
centralens tomt.

Planeringen av välfärdscentralen är anhängig (år 2018) 
och planeras bli färdig i början av 2020-talet.
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Beskrivning av projektet



Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan,
etapp 1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner

Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

Kyrkslätts aff ärscentrum utvidgas norrut i och med att 
välfärdscentralen verkställs. Välfärdscentralen, simhal-
len och Jokirinteen oppimiskeskus bildar en ny funktio-
nell knutpunkt. Ovannämnda funktioner ökar trafi kmän-
gderna vid Gesterbyvägen, vilket har inverkningar bl.a. 
på trafi kens smidighet. Det är sannolikt att utvecklingen 
som beskrivits ovan leder till att man behöver bygga en 
rondell i korsningen mellan Gesterbyvägen och Överby-
vägen samt ytterligare körfält på förbindelsen mellan 
Överbyvägen och Gamla Kustvägen. 

I och med servicenätsutredningen fås en helhetsbild av 
de äldres boendebehov. För närvarande (situation år 
2018) är det enligt vård- och omsorgsväsendet inte nöd-
vändigt att reservera serviceboende för äldre i Åängen, 
men om bollplanen i den nuvarande planen inte behövs 
för välfärdscentralens bruk, kan man senare placera t.ex. 
boende för äldre på området. 

Projektets strategiska betydelse

Projektet genomför delgeneralplanen för kommuncent-
rum, 1 skedet, och följer strategierna för regionen och 
kommunen men det eventuella stödboendet i samband 
med välfärdscentralen är lokalt och betjänar en bestämd 
bolkningsgrupp. Stödboendet genomförs som ARA-pro-
jekt som befrämjar genomförande av kommunens 
MBT-avtal.

Projektets Lönsamhet

Projektet fi nns på en lättillgänglig plats och fi nns på 
område som omfattas av befi ntliga kommunaltekniska 
nät. Eventuellt kompletterande byggande förutsätter 
inte särskilda åtgärder t.ex. beträff ande gatubyggande. 
Kollektivtrafi kens servicenivå är god / måttlig. 

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension

Projektet ligger på kommunägd mark. Försäljning eller 
uthyrning av en bostadstomt som eventuellt genomförs 
på området och där stödboendet kunde placeras inb-
ringar inkomster till kommunen. Projektet är ändå intei 
första hand näringslivspolitiskt även om ovan beskrivna 
boende om det genomförs torde sysselsätta ett tiotal 
personer.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

Projektet äventyrar inte gång- och rekreationsförbindel-
ser enligt den gällande detaljplanen. Under planeringen 
undersöker man ändring av bollplansområdet som reser-
verats för inlärningscentrets behov till annan rekreation.  

Bedömning av projektets betydelse
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