
4.6 Utveckla S:t Anna 2015-2020

Arbetsgrupp: Boende 
Aktuell fråga/förslag/vision: Skapa S:t Anna Kyrkby (arbetsnamn).

Syfte
Vi behöver både bostadsrätter och hyresrätter i S:t Anna, för att ge boende till bland annat 
ensamstående, seniorer, unga barnfamiljer och alla de som inte har vilja eller möjlighet att köpa sin 
bostad. Detta har diskuterats och även formellt föreslagits vid flera tillfällen under de senaste 24 
åren, exempelvis 1990, 2004 samt 2007. Bostäderna bör planeras med närhet till förskola, skola och 
service för seniorer. Bostäderna bör för att vara attraktiva byggas med tillgång till hav, badplats, 
brygga och båtplats. En stor fördel är förstås bostäder med havsutsikt. S:t Anna som ort, med stort 
fokus på besöksnäringen, skulle också ha nytta av ett centrum, något som idag helt saknas. 

Vi föreslår att man fortsätter diskussionen och planeringen i ett lokalt forum. Här finns bland annat 
idén om att bygga en bostadsrättsförening som äger och förvaltar ett antal hyresrätter. Tanken är att 
planera ett bostadsområde för upförande i flera etapper, med ca 20-24 bostäder i första etappen 
varav 10-20% hyresrätter. Det pågår en diskussion kring investerare och förfrågningar kring mark. 

Kommunens del i detta bör i ett första steg vara att namnge en tjänsteman som blir kontaktperson 
för ärendet, som kan svara på frågor och vara den lokala gruppen behjälplig. Kommunen bör också i 
sin samhällsbyggnadsplanering ta hänsyn till att detta område är under utredning och utveckling.

I området skulle det förutom bostäder också kunna finnas:
– parkering för pendlare och besökare invid väg 210
– turist- och områdesinformation
– butiker och service
– gemensamhetslokaler

I en ”S:t Anna Kyrkby” finns förutsättningar för:
– god vattentillgång, möjlighet att utveckla befintligt vattenverk vid idrottsplatsen
– plats för anläggning med lokal fjärrvärme
– möjlighet att utveckla befintligt avloppsreningsverk vid Stenbrinken
– bekosta viss utveckling genom landsbygdsprogrammet och Kustlandet
– gatubelysning via solceller
– bredband finns redan i området
– tillfartsväg till nytt bostadsområde via befintliga vägar S:t Anna respektive Tjärholm
– knutpunkt för gång- och cykelvägar
– utveckling av lägerverksamhet mm med tillgång till service, skola, idrottsplats, mm



Förslag på arbetsgång
• Fortsatt planering via lokal utvecklingsgrupp
• Översiktsplan anpassas för att ge plats för S:t Anna Kyrkby, se separat förslag.
• Detaljplan skapas för S:t Anna Kyrkby, se nedan.
• Byggprojekt S:t Anna Kyrkby startar, vision 2018 med inflyttning 2020.

En detaljplanen krävs vid utbyggnad av nya områden och för ändrad markanvändning. Här behövs 
ett politiskt beslut om upprättande av en ny detaljplan, som sedan utformas av 
samhällsbyggnadskontoret under ett sk normalt förfarande men på uppdrag av den lokala 
utvecklingsgruppen. Detaljplanen föreslås starta med ett program som beskriver förutsättningarna 
och huvudidén, för att alla berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan. Detta sänds efter 
godkännande ut till sakägare, myndigheter och förvaltningar för synpunkter inom programsamråd.

Tidsåtgång detaljplan
Beslut om ny detaljplan, ca 1 månad
Programperiod, ca 8 månader
Programsamråd med allmänt möte, ca 0,5 månad
Godkännande av programsamrådsredogörelse, ca 0,5 månad
Samrådsförslag, ca 3 månader
Detaljplanens samråd, ca 0,5 månad
Samrådsredogörelse, ca 0,5 månad
Utställning och granskning, ca 2 månader
Justering och utlåtanden, ca 0,5 månad
Antagande, ca 0,5 månad
Laga kraft, ca 1 månad
Total tidsåtgång för en ny detaljplan ca 1,5 år.

Förslaget anses bidra till bygdens och skolans utveckling:      □ Något  □ Mycket  □ Avgörande
Förslaget anses kunna genomföras med insatsen:      □ Liten  □ Medel  □ Krävande


