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1. Bakgrund och avgränsning 

Det pågår och planeras flera olika projekt av olika 
karaktär i centrala Söderbärke. För att ha en 
gemensam bild för hur den fortsatta utvecklingen ska 
genomföras på ett sätt som både skapar mervärden 
och inkluderar fler intressen så finns ett behov av en 
plan. År 1999-05-18 antogs en Fördjupad 
översiktsplan (FÖP) fram för hela Söderbärke men 
sedan dess har mycket hänt. 

Det finns idag en efterfrågan från både privatpersoner 
och mindre exploatörer efter tomtmark till villor och 
mindre flerbostadshus. Det finns också flera pågående 
projekt gällande vägar och cykelvägar. 

Strategin är geografiskt begränsad till Söderbärke 
centrum till skillnad från tidigare nämnd FÖP.  

2. Målbild 

• Styra utvecklingen genom att ha en gemensam 
strategi.  

• Stärka Söderbärke både som bostadsort och 
besöksmål. Till exempel genom att skapa goda 
miljöer som utgår från Söderbärkes kvalitéer och 
särdrag. 

• Skapa mervärden. Nya bostadshus kan till exempel 
bidra till att stärka bymiljön visuellt, ge ökad 
tillgänglighet till grönområden genom nya vägar 

eller ge mer trygghet genom fler människor i 
rörelse. 

• Ökad tillgänglighet. Det innebär att anpassa platser 
för att fler ska vilja och kunna nyttja dem. Det kan 
till exempel vara att genom trygghetsskapande 
åtgärder göra att fler vill nyttja en plats. 

• Uppnå mål kopplade till Agenda 2030 och globala 
utvecklings mål. 

3. Aktuella processer 

• Markanvisning parhus Norra Brustorpet. 
Lantmäteriförättning pågår. Ny detaljplan Norra 
Brustorpet. 

• Stängning av utfart mot väg 66. 

• Stängning av Parkgatan 2021. 

• Upprustning av centrumpark. 

• GC-väg med byggstart 2025. Passage över 
Bärkevägen ska föreslås av Smedjebacken.  

   Trottoar/gångväg behöver utredas. 

Förslag på hur Söderbärke centrum kan stärkas genom att utveckla offentliga platser.
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4. Utveckling 

4.1 Offentliga platser 

Det finns idag en bristande omsorg i den gestaltning 
som präglar Söderbärkes offentliga platser. Med 
relativt små åtgärder skulle flera av dessa platser 
kunna utvecklas på olika sätt. Man skulle till exempel 
med ett mer gemensamt formspråk kunna knyta 
samman Söderbärke centrum och ge det en tydligare 
identitet. 

OP1. Entré Söderbärkeparken 

Det skulle behövas en mer ordnad och välkomnande 
situation som knyter samman parken med centrum 
bättre. Neonskyltarna skulle med fördel kunna ligga i 
blickfånget när man viker in på Parkvägen. En ökad 
grad av trafikseparering skulle vara önskvärt vid 
entrén till Söderbärkeparken för att skapa en mer 
trafiksäker och trygg situation. Det finns goda 
förutsättningar på platsen för att ordna detta. Vid 
parken ligger en anläggning för fjärrvärme. Denna 
skulle kunna avgränsas från den övriga parkeringen 
med till exempel träd eller annan växtlighet. 
Stödmuren i betong som möter parkens besökare 
skulle med fördel kunna målas med motiv eller täckas 
med klättrande växter. 

OP2. Torg 

Ett mindre torg på båda sidor Bärkevägen skulle 
kunna erbjuda både torghandel, foodtrucks och ge en 
naturlig plats att samlas på. Avstängningen av 
Parkvägen bör gestaltas så att platsen kan knyta an till 
Trekanten och samtidigt hantera de brister som finns 
på platsen idag. En tydlig gräns mellan parkeringen 
och torgytan skulle med fördel kunna bidra med 
grönska till platsen.En ny anslagstavla bör ersätta 
befintlig som är i dåligt skick. Förses denna med 
större tak kan den samtidigt bli en plats att ta skydd 
på vid dåligt väder. En viktig erfarenhet är att vara 
tydlig med huvudmannaskap och drift. 

OP3. Trekanten  

Parken vid Trekantens spets saknar en gestaltning som 
gör detta till en plats för besökare att dröja sig kvar 
på. Den bör istället för att knyta an till bostäderna 
vända sig mot vägkorsningen. För att både skärma av 
och samtidigt bjuda in besökare skulle en 
perennplantering kunna ordnas längs Bärkevägen 
samt mot bostadshusen. Infarten mot Bärkegränd 
skulle kunna bli en del av torget med en shared space-
lösning. 

OP4. Återvinning och busstation  

Platsen för busstation och återvinning skulle kunna få 
bättre belysning och tydligare separering mellan gång- 
och körytor. En skärm runt sopkärlen och en mer 
omhändertagen busshållplats skulle göra detta till en 
mer välkomnande plats. En särskilt gestaltad 
busshållplats skulle kunna visa tydligare att detta är 
Söderbärkes huvudhållplats. Busshållplatsen kan med 
fördel kompletteras med ett cykelställ med tak och en 
uppmärkt parkering för bilar. Både återvinning och 
kollektivtrafik är centrala samhällsfunktioner som 
med fördel kan få ta plats i det offentliga rummet. 
Positivt är om det är lätt att ta sig till dessa platser till 
fots, cykel eller med bil. Huvudmannaskapet och 
ägandeförhållanden bör ses över.  

OP5. Park Bärkegränd 

Idag är parken en stor gräsyta utan gångvägar. Det 
finns goda möjlighet att utveckla platsen med 
gångvägar och aktiviteter. 
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4.2 Förtätning av bostäder 

Det finns en efterfrågan på flera olika typer av boende 
till exempel villatomter, parhus och små lägenheter 
för unga (hyresrätter). När nya bostäder planeras är 
det viktigt att tillvarata möjliga mervärden. 
Gestaltningen får gärna vara varierad och fånga upp 
lokala särdrag. På strategiskt viktiga platser kan det 
vara lämpligt att hus uppförs av Bärkehus till exempel 
längs Bärkevägen. Det är lämpligt att sträva mot en 
ökande grad av exploatering in mot centrum. En 
variation av bostadsstorlekar och upplåtelseformer 
bör också eftersträvas.  

På kartan föreslås ca 40 nya bostäder som Söderbärke 
centrum kan förtätas med. Flertalet av dem är större 
bostäder där man kan anta att det skulle bo minst två 
personer.  

B1. Bärkevägen 

Lämplig plats för ca 8-12 bostäder som med fördel 
kan vara (mindre hyresrätter) i två plan. 
Detaljplan saknas men marken är delvis prövad sedan 
tidigare. Detta då den varit del av tidigare 
detaljplaneprocess men exkluderats i sent skede pga. 
en störande verksamhet som idag inte längre bedrivs. 
Det bör därför vara möjligt att bebygga denna 
fastighet utan ny detaljplan. Då trycket på ny 
bebyggelse är begränsat är det lämpligt att en del av 
denna yta får förbli park. 

B2. Norra Brustorpet 

Exploatering av en första etapp med 10 bostadsrätter 
i form av parhus pågår. Markområdet är planerat för 
en ytterligare en etapp med ca 10 bostäder av 
liknande typ. Detta stöds av gällande detaljplan. Ny 
detaljplan ska tas fram i senare skede. Detta påverkar 
endast bostäder i etapp två. Särskild hänsyn bör visas 
för befintlig förskoleverksamhet. Det är även lämpligt 
att ta höjd för att förskolan skulle kunna utökas med 
en eller två avdelningar. 

B3. Hedgatan 

Lämplig plats för flerfamiljshus med 6-8 bostäder. 
Fastigheten har tidigare varit bebyggd men huset är 
idag rivet. På platsen finns idag parkering vilken kan 
behöva ersättas ifall platsen bebyggs. Detaljplaner 
saknas i området. Exploatering bör vara möjlig utan 
ny detaljplan. 

B4. Hökbacksvägen 

Det finns möjlighet för ca 6-7 villatomter på 
Hökbacksvägen. Det finns befintlig infrastruktur. 
Arrenden på platsen behöver sägas upp innan 
exploatering vilket kan vara bra att göra i god tid. 
Området är ej detaljplanerat men ska dock varit del 
av tidigare detaljplaneprocess men exkluderats pga. 
kor. Det är lämpligt att inkludera även detta område i 
ny detaljplan för Norra Brustorpet. 

B5. Hedgatan 

Platsen är lämplig för parhus, radhus eller villatomter. 
Fastigheten har tidigare varit bebyggd men husen är 
idag rivna. Det finns möjlighet att bygga 2-4 bostäder 
beroende på typ. Detaljplaner saknas i området. 
Exploatering bör vara möjlig utan ny detaljplan. 

Övriga möjligheter till exploatering 

Det finns ytterligare ytor norr om centrum som idag 
är planerade för parkmark. Denna mark går på sikt 
att explodera ifall behovet skulle uppstå. Dock bör 
man i första hand utgå från förslag enligt karta. 
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4.3 Gång och cykelvägar 

GC1. Gångväg vid förskolan                           
En mindre gångväg skulle göra att barn och vuxna 
som kommer från Brusgatan inte behöver gå över 
parkeringen. 

GC2. Gång- och cykelväg Brusgatan 
För att knyta samman befintliga gc-vägar skulle med 
fördel Brugatan kunna kompletteras med en ny 
cykelväg så som det tagits hänsyn till i befintlig 
detaljplan. 

GC3. Planerad ny gång- och cykelväg Bärkevägen 
Projektering av GC-vägen pågår och arbetet planeras 
utföras 2025 enligt trafikverket. 

GC4. Gångväg mellan förskola och skogsdunge 
En gångväg för att knyta samman både fröskolan med 
skogsdungen och samtidigt integrera de nya 
bostäderna i området. 

5. Fortsatt arbete  

Denna strategi är tänkt att utvecklas vidare efter en 
eller flera medborgardialoger. Med hjälp av 
synpunkter från allmänheten, lokala företag och 
föreningar så kan förslag både förankras och fånga 
upp goda idéer.  
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