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Sammanfattning
I mars 2017 fick förvaltningeni uppdrag att ändra inriktning från att utreda
kommande centrumutveckUng i Trollbäcken tiU att upprätta ett formellt
planprogram förTroUbäckens centrumstråk.
Planprogrammet var ute på samråd 19 oktober - 30 november 2017 och ett
öppethus hölls i en förändamåletiordningställd pop up park.
Programsamrådet annonserades i lokalddningen Mitt i Tyresö och kungjordes i
DN. Under samrådetinkom 141 yttranden, dessa har sammanfattats och
besvarats ämnesvis i en programsamrådsredogörelse.
Arbetet pausades under år2018 och i augusd 2019 hölls ett öppethus med
fastighetsägare i och i direkt anslutning till programområdet.
Planprogrammet har uppdaterats med redaktionella ändringar, tydligare
riktlinjer förkommande detaljplaner har lagt in och krav ställs på nedtrappning i
våningsantal mot befintlig bebyggelse utanför planprogrammets avgränsning.
Planprogramsområdet har totalt utökats med tre fasdgheter. Bebyggelsen utmed
Vendelsövägenföreslåsi fyra våningar, norr om AUéplan mellan Vendelsövägen
och Gudöbroledenkan det bli aktueUt nied fem våningar och enstaka högre
märkesbyggnaderna begränsas till sex våningar.
Förvaltningen föreslåratt korm-nunstyrelsen kan anta planprogrammet för
Trollbäckens centrumstråk.
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Beskrivning av ärendet

Bakgrund
I maj 2014 fick samhäUsbyggnadsförvaltningeni uppdrag att utreda kommande
centrumutveckling i Trollbäcken. Kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott gav i mars 2017 föryaltningeni uppdrag att ändra
inriktning från att utreda kommande centrumutveckling i Trollbäcken till att
upprätta ett formellt planprogram förTrollbäckens centrumstråk.
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Framtidens centrumstråk i Trollbäcken
Kommunen, och TroUbäcken, har ett behov av fler bostäder i varierande
storlekar och upplåtelseformer. Det finns en önskanom ett fortsatt Uvskrafdgt
centrum och företagsområde.Gaturummet kan förtydligas och områden med
grönska och mötesplatserkan förstärkas.Entrén tLU TroUbäcken från norr via
Gudöbroledenhar potential att bli mer attrakdv.
Planprogrammet utgår från nu antagen översiktsplan förTyresökommun,
Tyresö2035, med en förtätninglängs ett utpekat stråk föratt tillföra fler
bostäder och lokaler genom mer effektiv markanvändning.
Inom Trollbäckens centrumstråk föreslåsbefintlig bebyggelse utvecklas överdd
samt av olika aktörer. Fastigheterna inom området är till stor del i privat ägo
vilket föryaltningenäven ser att de ska fortsätta vara. Karaktären av
småstadsgata med sammanhållen bebyggelse framhålls. Variadon i området kan
uppnås exempelvis genom arkitektoniskt uttryck, material, färg och höjd.
En uppdelning har gjorts på tre olika delområden Norra delen av
Vendelsövägen,AUéplan och Södradelen av Vendelsövägen.Grundidén är en
tätare stadsliknande bebyggelse med flerbostadshus utmed Vendelsövägeni
huvudsak upp tUl fyra våningar. I den norra delen och vid Alléplan kan butiker
och verksamheter inrymmas i bottenvåningarna.
Samråd
30 november 2017.
Planprogrammet var ute på samråd 19 oktober —
Programs amrådet annonserades i lokaludningen Mitt i Tyresö och kungjordes i
DN. Ett öppethus höllsi en förändamåletiordningställd pop up park vid
Alléplan. Under samrådsperioden pågick en Instagramvecka förprojektet och
en gående workshop hölls med inbjudna byggaktörer.
Under samrådet inkom 141 yttranden, dessa har sammanfattats och besvarats
ämnesvis i en programsamrådsredogörelse.Synpunkterna berörde framförallt
oro överny bebyggelse i mängd och höjd,mötetmeUan villor och flerfamiljshus
samt en oro förökadetrafikproblem. Det framfördes också att det ärviktigt att
seryice och handel byggs ut fördet utökadeantalet boende.
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Efter det att planprogrammet var ute på samråd har en
programsamrådsredogörelsetagits fram. Arbetet pausades under valåret 2018.1
augusd 2019 hölls ett öppethus med fasdghetsägare i och i direkt anslutning till
programområdet.
Planprogrammet har utökats med tre fasdgheter och uppdaterats med
redaktionella ändringar, tydligare riktlinjer förkommande detaljplaner och krav
ställs på nedtrappning i våningsantal mot befintlig bebyggelse utanför
planprogrammets avgränsning. Bebyggelsen utmed Vendelsövägenföreslåsi
fyra våningar. Norr om Alléplan mellan Vendelsövägenoch Gudöbroledenkan
det bU aktuellt med fem våningar. Enstaka högremärkesbyggnaderna begränsas
dU sex våningar.
Förvaltningens ställningstagande
Förvaltningen föreslåratt kommunstyrelsen kan anta planprogrammet för
Trollbäckens centrumstråk.
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