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

Musikinstitutets fortsatta verksamhet i Villa Hagas huvud-
byggnad eller verksamhetens placering på en ny plats ska 
avgöras innan projektet inleds.
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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.  förs på områ-
det, befrämjar det genomförandet av kommunens MBT-
mål.  
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Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av befintliga 
kommunaltekniska nät, vilket är ekonomiskt förmånligt 
men å andra sidan kan saneringsbehov av vattenförsörj-
ningen uppkomma i samband med byggandet av kommu-
nalteknik. Platsen ligger på ett lättåtkomligt område i den 
omedelbara närheten av resecentret och därmed är kol-
lektivtrafikens servicenivå på området god.
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet befinner sig på kommunägd mark där den tomt 
/ de tomter som eventuellt ska planläggas för genomfö-
rande av boende inbringar kommunen försäljnings- eller 
arrendeinkomster. 

Projektet är inte i första hand näringslivspolitiskt, men 
med stor sannolikhet kommer man att anvisa lite affär-
sutrymme i de nya byggnadernas nedersta våningar och 
möjliggör på det sättet uppkomsten av några nya arbet-
splatser. De nya invånarna har en positiv inverkan på att 
servicen i Kyrkslätts affärscentrum blir mångsidigare.
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Villa Hagas gårdsomgivning med byggnader bevaras som 
skyddsobjekt. Platsen är unik i affärscentret och illustrerar 
på ett fint sätt kyrkbyns byggnadshistoria. Byggnadernas 
användningsändamål ska i första hand vara öppet för in-
vånare och kommuninvånare. 
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Projektet finns i kommuncentrum, på en central plats i 
Kyrkslätts affärscentrum, längs Stationsvägen och i re-
secentrets omedelbara närhet. Målet är att ändra det 
nuvarande hälsocentralskvarteret till bostadsbyggan-
de. Dock anvisas också lite affärsutrymme i byggna-
dens nedersta våning längs Stationsvägen. Till projek-
tet hör även flervåningshuskvarteret på västra sidan av 
hälsocentralskvarteret, vars markanvändning man i sin 
helhet vill förnya.

De nya flervåningshuskvarteren anknyter till station-
sområdet och till den kulturhistoriskt betydelsefulla 
Villa Hagas gårdsområde. I Villa Hagas huvudbyggnad 
verkar för närvarande Kyrkslätts musikinstitut och i 
dess förrådsbyggnad finns affärs- och arbetsutrymmen. 
På lång sikt flyttar musikinstitutet annanstans och den 
fina byggnaden blir ledig för annan verksamhet, så som 
t.ex. föreningsverksamhet. Båda byggnaderna anvisas 

i den nuvarande planen som objekt som ska skyddas. 
Också Villa Hagas park på norra sidan av kvarteret be-
varas.

Uppdraget som siktade mot utveckling av Kyrkslätts 
affärscentrum och som avgjordes år 2016 medförde 
markanvändningsplaner som upprättats av fyra olika 
planeringsbyråer och som utnyttjas vid planeringen 
av kvarteret, i synnerhet det vinnande förslaget. Den 
eftersträvade byggrätten är betydande och den mö-
jliggör ett stort antal nya hem i kvarteret. Stadsbilds-
mässiga och funktionella faktorer betonas i projektets 
målsättningar. Också parkeringen i kvarteret bör arran-
geras skickligt och placeras i första hand i en anläggning 
så att lösningen är hållbar med tanke på stadsbilden. År 
2020 blir en idéplan för området färdig och detaljplanen 
görs upp i enlighet med den.
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