gÄLLANDE detaljplan FÖR ÖSTRA sANNEGÅRDSHAMNEN - dp3942

PLANKARTA 1:1000								

Förslag till bryggor och båthus på östra sidan 								

Förfrågan om planändring har inkommit från flera intresenter för att möjliggöra
småhus på pontoner i den yttre delen av Östra Sannegårdshamnen samt möjligheten att uppföra bryggor för småbåtar på platsen i enlighet med gällande detaljplan. Syftet med planprogrammet är att ställa förslag om placering av husbåtar i
denna del av hamnen mot tidigare planlagd småbåtshamn. I samband med tidigare planering har en byggnad för småbåtsservice/café diskuterats. Denna fråga
har nu aktualiserats igen. Frågor som belyses i programmet är de olika förslagens
ILLUSTRATIONSKARTA 1:1000																
konsekvenser på områdets sociala miljö - allmänhetens tillgång till kajstråket, utsikt och kulturmiljö (Lindholmen med Slottsberget är kulturmiljö av riksintresse).

modellstudie av lindholmens bryggförening																		
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FÖRSLAG TILL BRYGGOR MED HUSBÅTAR PÅ ÖSTRA SIDAN
RIB SALTSJÖBADEN - PLANSKISS AV ISOLA ARKITEKTER
VARIANT MED BRYGGOR OCH HUSBÅTAR PÅ VÄSTRA SIDAN
RIB SALTSJÖBADEN - PLANSKISS AV ISOLA ARKITEKTER

jämförelsealternativ med nya BRYGGOR PÅ ÖSTRA SIDAN och husbåtar vid kaj på västra sidan
skiss av stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontorets gör bedömningen att platsen fortfarande kan tas i anspråk enligt intentionerna i gällande plan och kvalitetsbeskrivning, dvs som småbåtshamn. Noteras bör att läget är utsatt för vågbildning från båtar i älven varför nya vågbrytare bedöms
vara en förutsättning för såväl småbåtsbryggor som husbåtar. Om placering av husbåtar i hamnen blir aktuell bedöms ett läge vid
Västra Sannegårdskajen lättare att hantera ur såväl ekologisk som kulturhistorisk och social synvinkel. Ett sådant läge ställer krav på
viss anpassning av gator, parkering och angöring i Västra Sannegårdshamnen vilket inte har studerats i programarbetet. Eventuella
husbåtar måste prövas i en ny detaljplan. De förslagsskisser som inlämnats har alla tydliga nackdelar när det gäller intrång i den befintliga miljön. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett enkelt alternativförslag med placering av husbåtar vid Västra Sannegårdskajen som redovisas nedan. Förslaget innebär att intrång i kulturmiljön minimeras, samtidigt som utblickar och naturvärden omhändertas på ett bättre sätt. Kontoret önskar synpunkter på detta och övriga förslag samt på bedömda konsekvenser av olika alternativ.
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