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om fram�dens  
Salems centrum

Tyck �ll
Vik�g informa�on �ll dig som bor i Salems kommun

Var med  
och påverka!

Salems kommun växer! Invånarna trivs och nyföreta-
gandet spirar. För a� nya och gamla invånare ska kunna 
få det hem som de önskar behöver det byggas fler  
bostäder. Vi tycker a� Salems centrum är e� bra  
område för nya bostäder. Kommunen äger mark som 
passar bra för bostäder. Här finns utbyggd kollek�v- 
trafik och såväl kommersiell som offentlig service i  
närområdet. I våras lämnade e� stort antal företag  
in förslag på hur de ville utveckla området om de  
fick köpa marken av Salems kommun.

Nu vill vi veta vad du tycker! I denna bilaga presenterar  
vi två olika utvecklingsalterna�v – Alfa och Beta.

Elisby (Centrumägare)

Astrakan/Scandin
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 B
ild

by
rå
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Alfa 

Dagens 
köpcentrum

Köpcentrumets
parkering

Befi ntligt
köpcentrum

Befi ntlig
parkering 200 bostäder, garage, 

stadspark i mi� en

200 bostäder,
garage

Junior living

Alterna� v Alfa innehåller ungefär 400 nya bostäder. 
200 byggs på dagens bollplan (1) och 200 på den mark 
där före de� a Sky� orpsskolan nu ligger.(2). 

Målet är a�  skapa en varia� on i typ av bostäder, 
utseende och standard så a�  människor med 
olika behov kan hi� a en lämplig bostad.

Salems köpcentrum blir kvar på dagens plats. 
Det kan eventuellt byggas om eller byggas � ll 
i den utsträckning som marken � llåter.

Alfa: De vik� gaste fördelarna 
E�  mindre ingrepp i den totala miljön e� ersom 
köpcentrumet ligger kvar på dagens plats.
Tar kortare � d a�  bygga färdigt.
 De byggbolag som lämnade in sina förslag i juni 2016 
har alla utgå�  från alterna� v Alfa. Det är därför 
lä� are a�  redan nu få viss uppfa� ning om hur 
bebyggelsen kan bli genom a�  � � a på deras skisser.

•

•
•

Alfa: De vik� gaste nackdelarna
200 färre bostäder
 Små eller inga möjligheter a�  utöka kund- och 
besöksparkeringen vid köpcentrumet.
Ger köpcentrumet begränsade möjligheter a�  
expandera.
Det blir periodvis svårare a�  besöka och 
handla i centrum. Det fi nns risk för a�  
centrumet tappar kunder.

•
•

•

•

Elisby (centru
mägare

)

Två olika alterna� v 
– Alfa eller Beta?
U� från de olika förslag som kom in i våras har vi valt ut 
några förslag som är speciellt intressanta. Dessa formar 
grunden för utvecklingsalterna� v Alfa. Under hösten har 
den nya centrumägaren kommit in med e�  annat, mer 
omfa� ande utvecklingsalterna� v som kallas Beta. 
Kommunstyrelsen vill nu gärna få in dina synpunkter 
på alterna� ven som presenteras nedan.

Elisby (centrumägare)

SMÅA/H

SB

Befi ntligt 
köpcentrum, 

parkering

200 
bostäder,
stadspark

200 bostäder

Nedan skiss visar 
nuvarande situa� onIdag

Nedan skiss visar hur nuvarande situa� on 
kan utvecklas enligt Alfa



Alterna� v Beta innehåller sammanlagt ungefär 600 
nya bostäder och e�  helt ny�  köpcentrum som byggs 
vid dagens bollplan.Under köpcentrumet byggs e�  
parkeringsgarage för kunder, besökande och boende. 
Ovanpå köpcentrumet byggs bostäder (1).

Det blir också cirka 200 nya bostäder vid före de� a 
Sky� orpsskolan (2).

När det nya köpcentrumet är klart, rivs delar av 
det befi ntliga köpcentrumet för a�  ge utrymme
för y� erligare cirka 200 bostäder (3). 

Köpcentrumets
parkering Bollplan

Före de� a 
Sky� orpskolan

Junior living

BetaBetaBeta

Balder/Bovieran 

Elisby (centrumägare)

200 bostäder
Ny�  köpcentrum, 200 bostäder,

garage, stadspark i mi� en

200 bostäder,
garage

Beta: De vik� gaste fördelarna
E�  bä� re markutny� jande ger 200 fl er bostäder 
än alterna� v Alfa.
Det nya köpcentrumet får cirka 25 procent större 
yta, vilket gör det möjligt a�  öppna fl er bu� ker 
och låta befi ntliga bu� ker få utökad yta.
Handel och service får mindre dri� sstörningar 
e� ersom det gamla köpcentrumet fungerar som 
vanligt fram � lls det nya köpcentrumet är klart.

•

•

•

Beta: De vik� gaste nackdelarna
Det blir e�  större ingrepp och får därmed större 
påverkan på området som helhet.
Det tar längre � d a�  a�  bygga färdigt området 
e� ersom köpcentrumet måste vara klart innan 
dagens köpcentrum kan rivas och ge plats för 
fl er bostäder.
Det kan vara svårt a�  fl era år i förväg förutse vilken 
e� erfrågan på bu� ksytor som kommer fi nnas. 
Å andra sidan innebär Beta fl er bostäder och därmed 
fl er boende i omedelbar närhet � ll centrum, vilket 
normalt leder � ll ökad handel.

•

•

•

Elisby (centrumägare)

SMÅA/H

SB

200 bostäder Ny�  köpcentrum,
200 bostäder, 

garage, stadspark

200 bostäder

Nedan skiss visar 
nuvarande situa� on

Nedan skiss visar hur nuvarande situa� on 
kan utvecklas enligt Beta
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Nu har du möjlighet a�  tycka � ll om alterna� v Alfa och Beta innan kommunstyrelsen 
beslutar om vilket alterna� v man vill gå vidare med � ll kommunfullmäk� ge.

På webben
På www.salem.se kan du läsa om förslagen i sin helhet och se fl er bilder. 
Här har du också möjlighet a�  skicka in dina synpunkter.

Via e-post
Du kan också skicka in dina synpunkter 
via e-post � ll: info@salem.se

5–30 januari 2017  Medborgardialog
Byggföretagens och centrumägarnas 
skisser fi nns a�  se i miljö- och samhälls-
byggnadsbyggnadsförvaltningens 
entré, Fredriksbergsvägen 51

12 januari 2017   Öppet möte med utställning 
(Stora Murgrönan)

30 januari 2017  Sista datum för dina synpunkter

Februari 2017   Kommunfullmäk� ge fa� ar beslut om 
alterna� v Alfa eller Beta ska väljas

April 2017  Detaljplaneprocessen kan starta 

Våren 2017 –  Samråd, remiss, granskning och 
våren 2018    antagande (med reserva� on 

för överklaganden)

Vintern 2018  Byggstart

Så här kan du 
påverka fram� dens
Salems centrum

Vik� g informa� on � ll dig som bor i Salems kommun

Tidplan

SMÅA/HSB




