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Programmet för deltagande och bedömning för projek-
tet godkändes i samhällstekniska nämnden 23.10.2014 
(§ 64). Projektet ligger i Masaby centrum och genom-
förandet av det är av stor betydelse för utvecklingen av 
Masaby centrum, eftersom ersättandet av den tomma 
aff ärsbyggnaden med ett högklassigt fl ervåningshus 
förbättrar områdets omgivning. Området ligger i ome-
delbar närhet av Masaby tåghållplats och därifrån går 
goda kollektivtrafi kförbindelser bl.a. till huvudstadsre-
gionen och kommuncentret.

Av detaljplaneförslaget (kommunstyrelsen 9.5.2016, 
§ 132) har två separata projekt bildats: Bjönsbackens 
och Vernersparkens detaljplaner. Vernersparkens plan
vann laga kraft 2017. Bjönsbacken omfattar västra si-
dan av Masabyvägen och enligt planförslaget skulle 
det komma 125 nya invånare till området. Eftersom det 

har uppstått behov av förändring i markanvändningen 
både för fl ervåningshuskvarteret och för småhusområ-
det efter framläggningen av förslaget upprättas ett 
justerat planförslag. Området verkställs enligt princi-
perna i kvalitets- och miljöplanen för Masaby. Planen 
blev färdig år 2017. 

Projektets huvudmål är att utöka invånarantalet i Ma-
saby stationsområde, förbättra stadsbilden och byg-
ga off entliga utrymmen av god kvalitet. Dessutom är 
syftet att i någon mån placera nya aff ärsutrymmen på 
området. På området ligger Masaby kyrka, fl era skyd-
dade byggnader och Furugårds historiska gårdsområ-
de. Målsättningen är att lyfta fram kyrkan i stadsbilden 
och anvisa församlingen tillräckliga utrymmen för att 
utvidga sin verksamhet.
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Beskrivning av projektet



Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020

Utdrag ur planförslaget

Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

I den allmänna planen för Masabyvägen och i kvalitets- 
och miljöplanen för Masaby föreslås detaljerade åtgär-
der för utveckling av området. Båda allmänna planerna 
fungerar som underlag för planeringen av markanvänd-
ningen i projektet

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det. På området genomförs bostadsbyggande som bef-
rämjar genomförandet av kommunens MBT-avtal. 

Projektets lönsamhet

Området omfattas av befi ntliga kommunaltekniska nät 
och befi nner sig på ett lättillgängligt område vars ser-
vicenivå beträff ande kollektivtrafi ken är god. Masaby 
tåghållplats ligger på bara ca 200 m avstånd från plane-
ringsområdet. 

Projektets markägarsynvinkel och närin-
gslivspolitiska dimension
Projektet ligger delvis på kommunens mark, men i första 
hand placeras bostadsbyggande på den privata markä-
garens område. Tomter som ska planläggas för boende 
på kommunägd mark inbringar kommunen försäljnings-
eller arrendeinkomster. Projektet är inte i första hand 
näringslivspolitiskt, fastän i de nedre våningarna i bygg-
naderna i kvarter 2022 anvisas lite aff ärsutrymme, vilket 
möjliggör några nya arbetsplatser. Nya invånare inverkar 
positivt på mångsidigare service i aff ärscentrumet.

rojektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension
I planeringen bör särskild uppmärksamhet fästas vid att 
styra kvaliteten på byggandet och att anpassa nybyg-
gandet till den befi ntliga kulturinfl uerade omgivningen. 
På projektområdet fi nns inga till sina naturvärden bety-
dande objekt, men från grönområdena i den norra delen 
fi nns förbindelser till de viktiga rekreationsrutterna i Ma-
saby, bl.a. till Vitträsks område norr om Masaby. 

Bedömning av projektets betydelse
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