
Stora forandringar pa gang i Spanga!
Ett oppet informationsmote kring dessa planer och projekt ager rum pa

Spanga Folkan tisdag den 21 maj kl 18.30.

Del av Solhem 16:1. Planerad bostads-
bebyggelse vid viadukten

Om aktualiserade projekt genomfors kommer Spangas stadsbild att forandras totalt. Det firms ett stort
behov av mer information om dessa fragor. Det ar nodvandigt att vi som bor i Spanga engagerar oss
for att fa en vai fungerande stadsdel och bra framtida samhallsmiljo i Spanga.

En arbetsgrupp - For Spangas Framtid - har bildats och har bjudit in politiker och tjansteman som
kan paverka dessa fragor. Det galler representanter for Stadsbyggnadsnamnden och Stadsbyggnads-
kontoret samt lokala politiker och tjansteman inom Spanga-Tensta stadsdelsnamnd.

* Vi anser att Stadsbyggnadskontoret bor ta initiativ till en omradesplan for Spangas centrala delar, dar
alia pagaende och planerade forandringar samordnas inklusive oversyn av trafiksituationen for hela
omradet. Det galler sarskilt situationen vid Spanga Station som behover fa en battre utformning med
hansyn till att Spanga inom ca 3-5 ar kanske kommer att ha 8-10.000 fler invanare.

* Med den okande befolkningen maste behovet av skolor, forskolor, parker och den grona utemiljon
bevakas liksom samlingslokaler och lokaler for affars- och naringslivet i Spanga samt parkerings-
mqjligheter for besokare och tagresenarer.

* Vid motet kommer fortsatt arbete med informationsspridning och opinionsbildning kring aktuella
forandringar i Spanga att diskuteras.

Pa baksidan av denna inbjudan har nagra aktuella forandringsprojekt markerats. Utforligare material
om dessa forandringar samt program for motet den 21 maj pa Spanga Folkan kommer att spridas
genom ett flertal lokala foreningar i Spanga som samarbetar med och stoder detta initiativ.

Vid Spanga Marknad kommer det att finnas mqjlighet att anmala sitt intresse for mer information,
kontakta nedanstaende kontaktpersoner!

Arbetsgruppen For Spangas Framtid

Bjorn Begner
070-520 25 06

Bengt Etzler
0730-38 23 90

Lars-Johan Ostblom
070-278 85 52



Planerad ny bebyggelse i sex kvarter i Spanga
•
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1) Del av Solhem 16:1. Planerad bostadsbebyggelse av AB Boratt enligt forslag till andrad
detaljplan vid viadukten (6-7 vaningar hoga bus med 135 lagenheter)

2) Kv. Hedvig 7. Forslag till bebyggelse for SSM Holding invid Spanga Jam- och Farg
(12 respektive 5 vaningar hoga hus med ca 120 lagenheter)

3) Kv. Orjan m.fl. Forslag till bostadsbebyggelse i 5- och 6-vaningar soder om den planerade
bebyggelsen vid viadukten enligt 1) ovan. Byggforetaget SSM Holding diskuterar med
exploateringskontoret. (okant antal lagenheter)

4) Kv. Gulmaran. Ny bostadsbebyggelse planeras av SSM Holding vaster om Stormbyvagen.
(ca 250 lagenheter for "urbaniter")

5) Kv. Mandelblomman. Massiv bostadsbebyggelse planeras vid Kronofogdevagen och
Avestagatan, enl. ansokan om planbesked inlamnad av ett konsortium av byggare.
(bostadsbebyggelse i 4-8 vaningar).

6) Kv. Julrosen 11. Forslag art riva Spanga Forsamlingshus for art bygga bostader pa tomten
(utreds av forsamlingen).


