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DETALJPLAN 1939

Vet du vad som planeras i
Barkarö-skogen?

Flygfoto över del av Barkarö-skogen med planområdet inom rödstreckad linje.

Nya bostäder och förskola i Eriksbo trädgårdsstad
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar just
nu med att ta fram en detaljplan för del
av Barkaröby 15:196, 6:70 och
Barkaröby 6:72, Eriksbo trädgårdsstad,
Västerås.
I en detaljplan bestäms hur ett begränsat
område får användas och vad som får
byggas där.
Vi tittar nu på möjligheten att utveckla
Barkarö genom att bygga fler bostäder och
en ny förskola i Barkarö - skogen.
Du får den här informationen för att du bor
i närheten och för att du ska veta om att du
kan lämna synpunkter på förslaget.

SAMRÅDSINFORMATION
Detaljplan för del av Barkaröby 15:196, 6:70 och
Barkaröby 6:72,
Eriksbo trädgårdsstad (dp 1939)
Standard förfarande

Vad är det
vi planerar
att bygga?
Friliggande villor
Friliggande villor

Sammanhängande
naturområde
Flerbostads- eller
radhus

Ny väg med separerad
gång och cykelbana
intill

Förskola med 8
avdelningar

Illustration över planområdet.

PLANFÖRSLAGET INNEBÄR ATT:
• Barkarö -skogen utvecklas med nya bostäder som ger ett utökat underlag för
service.
• Barkarös bostadsutbud breddas. Planen innebär cirka 63 bostäder med
småhus och flerbostads- eller radhus.
• Småhusen kan byggas som friliggande villor.
• Flerbostads- eller radhusen kan byggas i två våningar med plats för cirka 6-8
lägenheter i varje byggnad.
• En förskola med plats för cirka 140 barn kan byggas i östra delen av
området.
• De nya bostäderna planeras på naturmark, men sammanhängande
naturområden kommer att bevaras mellan Eriksbo Park och det nya
området för rekreation och friluftsliv.
• Inom planområdet blir det möjligt att bygga ny väg med separerad gångoch cykelväg intill.
____________________________________________________________

Detaljplanens övergripande gestaltningsidé bygger på visionen om
en trädgårdsstad i området med; måttlig täthet, låga hus, trädgårdar
till alla hus, traditionella gator, torg och platser samt förgårdsmark
mot gatan.

Varför vill vi bygga här?
Västerås växer! Staden växer med ungefär 2000 personer varje år. Vi behöver nya
bostäder, skolor, kontor, verksamheter med mera. Vi planerar för helt nya stadsdelar
och för komplettering i redan befintliga stadsdelar. Båda behövs.
Vi vill ha en hållbar stad, med attraktiva och välplanerade stadsdelar, byggnader, gator,
torg, grönområden och parker. Till grund för planeringen finns Västerås stads översiktsplan, ÖP 2026 som beskriver hur staden ska utvecklas på lång sikt.
Läs mer på vasteras.se/op
Planförslaget stämmer överrens med översiktsplanens syfte.

Vill du veta mer?
Om du vill läsa mer om planförslaget finns flera utredningar och andra dokument att
hämta på Västerås stads hemsida: www.vasteras.se/dp1939. Planförslaget finns även
tillgängligt i stadshusentrén, stadsbiblioteket samt på Bostad Västerås.
OM DU HAR FRÅGOR, KONTAKTA
Nora Razma, Planarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 021-39 99 07
nora.razma@vasteras.se
Ida Andersson, Planarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon 021-39 21 36
ida.andersson@vasteras.se

Så här går det till att ta fram en detaljplan
ÖVERSIKTSPLAN
Övergripande plan
för hela staden,
ÖP 2026.
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SAMRÅD

Planförslaget ställs
ut och synpunkter
från allmänhet och
myndigheter 
hämtas in.

Planarbetet startar.

Ett första
planförslag
tas fram.

Möjlighet att
lämna synpunkter

Detaljplanens olika steg
GRANSKNING

Omarbetad detaljplan
ställs ut igen och synpunkter från allmänhet
och myndigheter
hämtas in.
Förslaget
bearbetas
vid behov.

Möjlighet att
lämna synpunkter

ANTAGANDE

Politikerna i byggnadsnämnden, eller i vissa
fall kommunfullmäktige
beslutar om att anta
den slutgiltiga
detaljplanen.
Förslaget
bearbetas
vid behov.

LAGA KRAFT

Detaljplanen vinner
laga kraft och blir
juridiskt bindande
om ingen överklagan
inkommit.

Möjlighet att
överklaga

BYGGLOV

Processen
fortsätter i
bygglovskedet.
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Samråd

Inbjudan till samrådsmöte 14 september
Representanter från staden kommer att ordna ett samrådsmöte på plats i Barkarö
bygdegård för att ge er möjlighet att ställa frågor om förslaget till ny detaljplan för
Eriksbo trädgårdsstad, dp 1939.
Samrådsmötet kommer att äga rum onsdag den 14 september 2022.
Adress: Barkarö bygdegård 1, 725 91, Västerås
Öppet hus från klockan 17.00 till 18.00.

Varmt välkommen!

Just nu kan du tycka till om planerna
Så här gör du för att skicka in dina synpunkter på förslaget
Samrådet är en del i arbetet med att ta fram en detaljplan. Under samrådet samlar vi
in information, önskemål och synpunkter om förslaget i ett tidigt skede av detaljplane
arbetet. Det är för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.
Du kan också titta på planerna i stadshusentrén, stadsbiblioteket eller b
 esöka Bostad
Västerås, samt på nätet. I slutändan är det politikerna i byggnadsnämnden som beslutar
om detaljplanen.
Skriv dina synpunkter på förslaget och skicka till:
Västerås stad, byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås eller
mejla till byggnadsnamnd@vasteras.se
Yttranden som skickas in till Västerås stad under samråd registreras som allmänna
handlingar och är möjliga att begära ut.

Samrådstiden för planförslaget är
29 augusti - 26 september 2022
Byggnadsnämnden ska ha mottagit synpunkterna senast 26 september 2022.
Synpunkter på detaljplanen måste lämnas skriftligen senast vid granskningsskedet.
Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

