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                                                                                                          Norrköping 2019-01-20 

 

Norrköpings kommun 

Stadsbyggnadskontoret 
Detaljplanering  

601 81  Norrköping 

detaljplanering@norrkoping.se 

 
 

Yttrande över granskningshandlingar för Hageby 4:2 
 

Vi yttrade oss i samrådsskedet mars 2018 och pekade på att Mamreparken idag har god 

kontakt med Vrinnevi friluftsområde. Översiktsplanen för Staden anger att förtätning av 

Hageby ska ske utefter Hagebygatan och att stadsdelens grönytor ska förstärkas. 

Översiktsplanen har riktlinjer för ny markanvändning med en prioriteringsordning för var ny 

bebyggelse får komma till stånd. Finns inga andra alternativ kan grönytor av låg kvalité tas i 

anspråk, förutsatt att den minskade grönytan kompenseras genom bättre kvalité på den yta 

som blir kvar. Översiktsplanen anger också att gröna stråk ska länka samman parker, torg och 

natur för både människor och växt- och djurlivet. 

 

I vårt samrådsyttrande framförde vi 

  

- Enligt Översiktsplan för Staden är platsen lämplig för kolonilotter. En annan plats för 

kolonilotter behöver redovisas. 

 

- Mamreparken behöver omformas så att kontakten mellan lekparken och övriga 

grönområden blir god. 

 

- Grönstråken runt planområdet behöver studeras och gestaltas så att de fungerar såsom 

Översiktsplanen för Staden anger. 

 

Stadsbyggnadskontoret kommenterar 

  

- Det finns plats för kolonilottsodling inom den i översiktsplanen angivna platsen.  

 

- Allmän plats sparas både norr och söder om den nya fastigheten för att möjliggöra en 

bra kontakt mellan Mamreparken och Vrinneviskogen. 

 

- Noterar Naturskyddsföreningens önskemål om att grönstukturen runt planområdet bör 

studeras. I sammanhanget kan man dock observera att en förskoletomt kan innebära 

ett tillskott för den biologiska mångfalden. 

 

 

Naturskyddsföreningen anser att våra synpunkter inte har besvarats tillfredsställande. 

Vi anser följande 

 

- Placering av kolonilotter behöver redovisas så att kontakten mellan Mamreparken och 

Vrinnevi friluftsområde blir bra. 

mailto:detaljplanering@norrkoping.se


2 
 

 

- Kontakten mellan lekparken och övriga grönområden behöver förbättras. 

 

- Grönstråken i närheten behöver planeras så att de fungerar både för människor och 

växt- och djurlivet. 

 

 
 

 

 

Stefan Arrelid 

Naturskyddsföreningen Norrköping 

Ordförande 

stefan.arrelid@telia.com tel 072-728 20 75 

     

 

 

Postmottagare 

Stefan Arrelid, Fjärdingstad Hestadback, 61029 Vikbolandet  

Information om Naturskyddsföreningen  http://snfnorrkoping.se/ 
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