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Projektets uppdaterade program för deltagande och 
bedömning behandlades i samhällstekniska nämnden 
17.9.2020 (§ 98). Området ligger i kommuncentrums 
norra del ett par kilometer från Kyrkslätts affärscent-
rum. Det omfattar både småhusområdet väster om 
Gesterbyvägen och området med kompletterande 
byggande på vägens östra sida. Gesterbys idéplan har 
utarbetats år 2008 som utgångsinformation för plan-
läggningen. 

Planens mål är liksom i detaljplanen för Gesterby 
kompletterande byggande på området och förbättring 
av tätortsbilden och trafikarrangemangen. I planen 
möjliggörs placering av en närbutik på en kommersiel-
lt attraktiv plats längs Gesterbyvägen. Väster om vä-
gen genomför nytt småhusdominerat byggande i liten 
skala. Utseendet på busshållplatsområdet i omedelbar 

närhet av områdets nya närbutik ändrar betydligt, ef-
tersom hållplatsen med skyddstak byggs på ett mer 
kundvänligt sätt. I stället för ungdomslokalen som rivs 
planeras nya flervåningshus öster om Gesterbyvägen. I 
husens nedersta våningar kan placeras affärs- och kon-
torsutrymme. Projektet möjliggör hem för ca 300 nya 
invånare i Gesterby. 

Markanvändningen siktar bl.a. på förbättrade trafikar-
rangemang och förbättrad trafiksäkerhet på Gesterby-
vägen samt bekämpning av trafikbuller. 

Projektets allmänna planer för kommunaltekniken ska 
preciseras innan förslaget till detaljplan utarbetas. 
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Kommunen ska främja det fortsatta byggandet av Gester-
byvägen norrut som en del av den cirkelformiga förbindel-
sen från området mot Jorvas i delgeneralplanen för kom-
muncentrum, etapp 1.
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Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. På 
området genomförs bostadsbyggande som befrämjar 
genomförandet av kommunens MBT-mål.  
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Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltek-
niska nät. En del av områdets kommunalteknik kommer 
man troligen att sanera inom en nära framtid. Området 
är lättåtkomligt och kollektivtrafikens servicenivå är god. 
Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och trafikens 
smidighet förutsätter betydande finansiell satsning för 
genomförande.  
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet befinner sig huvudsakligen på kommunägd 
mark där de tomter som ska planläggas för boende inbrin-
gar kommunen försäljnings- eller arrendeinkomster.

Projektet är näringspolitiskt eftersom det möjliggör byg-
gande av en närbutik i Gesterby och affärs- och kontor-
sutrymme i våningshusens nedersta våningar. De nya 
invånarna har en positiv inverkan på verksamhetsförutsät-
tningarna för servicen på området samt mångsidiggöran-
det av servicen i Kyrkslätt affärscentrum.
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Gesterbys stadsbild förnyas och områdets trivsel för-
bättras genom att höja kvalitetsnivån på de offentliga 
uteområdena. Rekreationsrutternas förbindelser på områ-
det förbättras i och med de nya gång- och cykelförbindel-
serna både mot centrum, österut mot Centralskogen och 
västerut mot Jungfruberget och Humaljärvi. 
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