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Samhällsbyggnad 
 

Program för Styckmästaren 2 m fl 
BLOMSTERGÅRDEN 
Östersunds kommun 
 

PROGRAMSAMRÅD 
 
Kommunen planerar för en ny stadsdel i anslutning till skidstadion. Som ett första 
steg i detaljplanearbetet finns nu ett förslag till planprogram för området 
framtaget. Enligt förslaget är området tänkt att rymma ca 500–600 nya bostäder, 
en mindre del kontors- och lokalyta, grundskola, förskola, samt parkeringshus. 

Blomstergården har potential att bli ett starkt tillskott till Östersunds stad och till 
kommunens arbete för hållbar stadsplanering. Området planeras därför som en 
blandad stadsdel med tydliga offentliga rum, varierad bebyggelse, utrymme för 
kommunal och kommersiell service och med en tydlig hållbarhetsprofil. För att 
bidra till kommunens mål om ett fossilbränslefritt Östersund 2030 planeras 
området på ett sätt som syftar till att minska bilberoendet och öka användningen 
av andra transportmedel. Meningen är att den nya stadsdelen som helhet ska vara 
ett steg i riktningen mot ett mer hållbart Östersund. Läget i direkt anslutning till 
skidstadion och större grönområden ger fler Östersundsbor möjlighet att bo inne i 
staden, men samtidigt nära naturen och de idrotts- och rekreationsmöjligheter som 
närområdet erbjuder. 

Förslaget till planprogram är utskickat på programsamråd under perioden den 
1 juli 2020 till och med den 14 augusti 2020. 

Under programsamrådet har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer 
och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget. 
 

 
Visionsbild, Arkitema Architects. Vy söderut längs Genvägen. 

Dnr KS 00338-2019 
Dnr MSN 00954-2018 
Dnr ByggR: P 2018-15 
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Syfte med programmet Syftet med programmet är att beskriva och pröva förutsättningarna för utveckling 

av en ny blandad stadsdel i anslutning till befintliga bostadsområden och till 
skidstadion. 

Planprogrammet är tänkt att förenkla fortsatt detaljplanering genom att tidigt 
bredda kommunens beslutsunderlag med berörda parters erfarenheter och 
synpunkter. Programhandlingen beskriver utgångspunkter, huvuddrag och mål för 
den fortsatta planeringen. Kommande detaljplaner inom området utgår från 
programmet och reglerar sedan mer exakt vilken byggrätt och utformning som är 
lämplig samt hur genomförandefrågor och detaljfrågor ska lösas. 

 
Planområde 

Översiktskarta över planområdet och de närmaste omgivningarna 
 
Handlingar Programhandlingar och tillhörande utredningar hittar du digitalt på kommunens 

hemsida (https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplaner-och-
detaljplaner/detaljplanering/detaljplaner-pa-gang.html#blomstergarden), samt på 
Länsbiblioteket under samrådstiden. Här finns även en länk till kommunens 
digitala stadsmodell, där du kan se en volymstudie av förslaget i 3D. 

 

Synpunkter Du som vill lämna synpunkter eller ställa frågor om programförslaget kan skicka 
dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund, eller via e-
postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.  
 

Synpunkter ska lämnas skriftligen och det är viktigt att de har kommit in senast 
den 14 augusti 2020. Ange även ditt namn och din adress. 
 

Tänk på att skriva kort och tydligt och skriv särskilt om det du tycker är bra, bör 
ändras, tas bort eller läggas till i planprogrammet. Då blir det lättare att förstå och 
behandla de synpunkter du lämnar.  

 

Samrådsmöte På grund av rådande pandemi (Covid-19) hålls inget allmänt samrådsmöte om 
programmet. Istället kommer en digital presentation av förslaget finnas tillgänglig 
via kommunens hemsida under samrådstiden. Presentationen hittas på samma 
ställe som programhandlingarna.  

 

Vad händer sen? Efter programsamrådet kommer de inkomna synpunkterna och frågorna att 
sammanfattas och bemötas i en samrådsredogörelse. Med utgångspunkt i de 
inkomna synpunkterna presenteras sedan ett förslag för hur planarbetet kan 
fortsätta. Under den detaljplaneprocess som följer, om programmet godkänns, 
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kommer det också finnas möjlighet att lämna synpunkter vid två ytterligare 
tillfällen (samråd och granskning). 

 

Frågor Om du har frågor går det bra att ringa eller mejla till Kundcenter på Österäng, 
Förlandsgränd 1, telefon 063-14 30 00, kundcenter@ostersund.se. 

 
 
Östersund den 30 juni 2020 
 
Joakim Rudgård 
Planarkitekt 
 
 
 
 

Planprocessen Detaljplanering är en lagstyrd demokratisk process som regleras i Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). Nedan finns en översikt över processen, där stegen i 
det frivilliga programskedet särskilt beskrivs. 
 

 
 

 
 
 
Program: start för planarbetet. Inriktning och omfattning bestäms. Program kan 
ersättas av en aktuell översiktsplan. 

Programförslag: kommunen tar fram ett förslag till planprogram. 

Programsamråd: myndigheter, sakägare och andra berörda ges 
möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget till planprogram. 

Godkännande: kommunstyrelsen godkänner programmet, efter 
eventuella revideringar utifrån de inkomna synpunkterna.  

Planförslag: kommunen tar fram ett förslag till detaljplan, med utgångspunkt i 
eventuellt planprogram. 

Samråd: myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna sina 
synpunkter på planförslaget. 

Granskning: ett bearbetat planförslag hålls tillgängligt för granskning. Det är sista 
tillfället att påverka förslaget. 

Antagande: miljö- och samhällsnämnden eller kommunfullmäktige antar 
detaljplanen. 

Laga kraft: planen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet, om den 
inte överklagas.  
 
 
 
MILJÖ‐ OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN I ÖSTERSUNDS KOMMUN 

Program Samråd  Granskning  Antagande   Laga kraft  Överklagan  

  här är vi nu 
▼ 

tidsåtgång ca 9–12 månader 


