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Läge och omfattning
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Området är beläget på östra sidan av Töruberget, ca 3,5 km norr
om Sollentuna centrum. Det gränsar i söder till ett område för
sammanbyggda småhus, i öster till områden med friliggande villor
och fritidshus samt i norr till mark som ägs av Svenska Jäst-
fabriksaktiebolaget och som för närvarande är tillgänglig som
strövområde.

Topografi, vegetation,Tundförhållanden

Planomrdets topografi begränsar byggnadsrnöjlieterna avsevärt.
Området upptas till stor del av berg och är helt skogklätt, till
övervägande del av barrskog. 1 öster ligger Törnberget, 70 m ö h.

Fornlärnningar

Inga fasta fornlanningar finns inom området.

:Befintiig bebyggelse

1 anslutning till infarten via Runskogavägen fiims bebyggelse av
äldre villor och fritidshus. 1 övrigt fiims inom planområdet ingen
bebyggelse. Söder om planområdet pågår bebyggande ett område med
sammanbyggda småhus i en och två våningar.

förhållanden

Marken ± området ägs av Sollentuna kommun.

Gällande byggnadsregler±ngar

För området gäller stadsplan fastställd av länsstyrelsen den
5 juli 1973, där ett område som ingår ± planförslaget, undantogs
från fastställelse. Planförslaget gränsar i öster till äldre
byggnads- och avstyckningsplaner.

Angränsande områden

Planområdet ligger inom upptagningsområdet för låg- och mellan-
stad.ieskolan vid Vamoravägen. Inget daghem finns i områdets
närhet. Vid Gammelvägen, drygt 1 km från planområdet finns en
avdelning vardera fritidshem och lekskola. 1 korsningen Båtsmans-
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vägen - Frestavägen, ca 1 300 m från området, finns närmaste
butik (en mindre Konsumbutik). 1 området söder om stadspiane-
förslaget är en närbutik under uppförande. Detaljplaneläggning
pågår i angränsande områden i öster för att sanera och förtäta
bebyggelsen samt förbättra gaturiätet.

PLA1FÖRSL!GET

Stadspianens utformning

Planen visar kvarter för friliggande hus samt parkmark.

Bebyggelse

Förslaget redovisar ett område för frillggande hus, som ligger i
anslutning till gruppbebyggelse under uppförande söder om plan-
förslaget.

Parkområden

1 väster föreslås ett område, som i gällande stadsplan undan-
tagits från fastställelse, utgöra parkmark.

Motor±rafik angöring, parkeig

Området matas endast från Runskogsvägen och entrégatan är således
utförd som återvändsgata.

Vägområde

Angivna körbanebredcer och vägstandard i övrigt baserar sig på
gatukontorets anvisningar. Ga-Luområdets läge föreslås justerat
med anledning av terrängförhållandena.

Busstrafik

Busshållplats föreslås förläggas till område reserverat för
stadsdelscentrum söder om stadsplaneförslaget. Den busslinjo
som numera slutar på Båtsmansvägen vid Idrottsparken, linje 527,
flängs till denna punkt. Vid den framtida utbyggnaden av stads-.
delen Gustavsberg föreslås bussen gå in i Vaxmoraområdet över
Runbergsvägen och via ett smalt parkstråk angöra hållplats vid
stadsdelscentrum för att sedan fortsätta ut mot Gustavsberg över
Runskogsvägen.

Avståndet mellan hållplats och längst bort beläget hus är ca 500 m.

Vatten och avl

Området anslutes till befintliga ledningar ± Vacnoravägen. Längst i
norr innebär nivåförhållandena dock att ledningarna för mågra villa-
tomter lämpligen bör infogas i det vatten- och avloppssystem som
finns i Båt smansvägen.

PLÅ1BNS G0NPÖRAI'TDE

Området avses enligt kommunens bostadsbyggnadsprogram att byggas
ut under år 1974.
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SAMRID

Stadsplanearbetet har skett i samråd med. kommunens exploaterings-
kontor och stadsingenjören.

Sollentuna i mars 1974

STÅDSAEKITEIK!IKOPORET
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Tillhör byggnad.snännden i
Sollentuna kommun beslut
den 26 mars 1974, § 171
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