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Projektet finns på norra sidan av Kyrkslätts affärscent-
rum på en central plats längs Överbyvägen invid Präs-
tgårdsbackens gång- och cykelförbindelse.  Det omfat-
tar församlingshemmets kvarter med tillhörande andra 
funktioner och en del av bostadskvarteret på norra si-
dan av Prästgårdsvägen. Båda kvarterens byggnader 
är i kyrkliga samfällighetens bruk. Församlingshemmet 
är arkitektoniskt betydelsefullt och dess skyddsvärden 
måste beaktas vid planeringen.

Planändringens primära mål är att effektivera byggandet 
genom att anvisa nya bostadsflervåningshus i försam-
lingscentrets kvarter samt småhusdominerat boende i 
kvarteret på norra sidan. Avsikten är att fordonstrafiken 

till båda kvarteren ordnas via de nuvarande gatorna.  
Parkeringen ordnas enligt den bilplatsdimensionering 
som samhällstekniska nämnden godkänt 19.1.2017 (§ 
5).

Kvarterens byggnadssätt ska harmonisera med särskilt 
församlingscentrets och närområdets övriga bygg-
nadsbestånd såsom den gamla prästgårdens gård-
sområde som finns i områdets omedelbara närhet. 
Parkeringen ska också lösas på stadsbildens villkor. Till 
följd av ändringen i kvarterets markanvändning kom-
mer områdets utseende att ändras kännbart. Kvarteret 
ska vara förenligt med den gällande detaljplanens när-
miljö- och bygganvisningar.
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Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området och 
stärker utvecklingen av kommuncentrum och affärsområ-
det. Bostadsbyggandet som uppförs på området befräm-
jar uppfyllande av kommunens MBT-mål.  
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Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av de befintli-
ga kommunaltekniska nätverken. Projektet förutsätter 
knappt alls nytt gatubyggande och det ligger på ett lättil-
lgängligt område. Servicenivån inom kollektivtrafiken på 
området är god bl.a. tack vare Kyrkslätts resecenter som 
finns i närheten. 
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är inte i första hand näringslivspolitiskt men 
ökningen i kommuncentrums invånarantal främjar mång-
sidiggörandet av affärsområdets service.
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Projektet genomförs på ett område med befintliga kvar-
ter och äventyrar därmed inte de befintliga förbindelser-
na på området. Projektets mål för markanvändningen ska 
samordnas för att säkra en god stadsbild. Det eventuella 
skyddandet av det nuvarande församlingscentret bedöms 
i planläggningen.
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