
STOCKROSEN 1 m.fl. 
”Stockrosen Östra”

Välkomna till samrådsmöte för detaljplan

Paulina Persson
Planarkitekt
Miljö och samhällsbyggnad
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• Ett juridiskt bindande dokument

• Karta med tillhörande beskrivning

• Styr hur marken i ett område får användas

• Ligger till grund för bygglov

• Ger möjligheter och sätter begränsningar

VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
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DETALJPLANEPROCESSEN

Översiktlig tidplan för Stockrosen 1: 
Samråd andra kvartalet 2022
Granskning första kvartalet 2023
Antagande andra kvartalet 2023
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• Förfrågan 2020 från STUBO om att utveckla området 
med fler bostäder

• Innefattar ett bostadsområde och vård- och 
omsorgsboendet Solrosen

• Närhet till centrum, grönområden och service

• Bedöms lämpligt för bostadsutveckling

BAKGRUND
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• Bevarandevärt skogsområde norr om planområdet

• Befintlig bebyggelse 
• Smala huskroppar placerade nära varandra
• Begränsade möjligheter 

till fler bostäder
• Uppförd i början av 80-talet

• Utredning av kulturmiljön
• Inga höga kulturhistoriska kvaliteter
• Ej motiverat att skydda befintlig bebyggelse i 

planen
• Östra kvarteret, Solrosen, är väsentligt 

förändrat
• Västra kvarteret har kvar sin 

originalutformning

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Syftet med planen är att:

• Skapa förutsättningar för nybyggnation av 
flerbostadshus i områdets västra delar

• Möjliggöra för fler funktioner i området så 
som vård- och omsorgsboende, 
trygghetsboende, seniorboende, 
centrumverksamheter och kontor

• Säkra utrymme och trafiksäkerhet för 
befintliga gång- och cykelvägar i området 
och möjliggöra för en förlängning av 
befintlig GC-väg österut

• Bevara områdets naturvärden

PLANFÖRSLAG

Plankarta Illustration
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• Bostäder, centrum och kontor

• 2600 kvm byggnadsarea = 25%

• Maximal nockhöjd på +266 meter över havet. 

• 5-6 våningar + teknikvåning vid träkonstruktion

VÄSTRA KVARTERET
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• Bostäder, centrum och kontor

• 3800 kvm byggnadsarea = 35%

• Maximal nockhöjd på +258 meter över havet. 

• Vid nybyggnation 2-4 våningar. 

ÖSTRA KVARTERET
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• Hus ska utformas för att säkerställa goda 
ljudförhållanden i bostäder och på uteplatser 

• Naturvärden säkras

• Infart till Stubbahagen 9

• Infart till Solrosen

• Gröna buffertzoner ska bevaras utmed Tre rosors väg

• Gång- och cykelväg ska behållas och kunna förlängas

• Parkering anordnas inom fastigheten

ÖVRIGA REGLERINGAR
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Illustration över möjlig utbredning och lokalisering av tre punkthus i det västra kvarteret.   Illustration över hur maximal möjlig exploatering enligt detaljplanen skulle kunna se ut. 
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Samrådstid 4 maj – 31 maj

Synpunkter lämnas skriftligt senast 31 maj

• Inkomna synpunkter sammanställs, bemöts och 
redovisas i en samrådsredogörelse som publiceras vid 
granskningstiden

• Planförslaget ändras vid behov, beroende på inkomna 
synpunkter

• Ett granskningsförslag på detaljplan tas fram

• Granskningstid – nästa tillfälle för er att lämna 
synpunkter

VAD HÄNDER NU?



Synpunkter lämnas skriftligt senast 31 maj via: • Via kommunens e-tjänst 
• Mejl till kommun@ulricehamn.se
• Post till Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 

523 86 Ulricehamn (Märk med ”Dnr2019/477”)

FRÅGOR?

Ange ditt namn och adress/fastighetsbeteckning

mailto:kommun@ulricehamn.se
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