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62/100
MKT SVAGT

SVAGT

Principskiss för utveckling av Tusbystråket i Tureberg (Malmvägen)

REKOMMENDATION: Det upplevda serviceutbudet
bör få ett betyg av minst 70 i NKI för att räknas
som starkt. Betyg mellan 57-70 är medelbetyg och
kan anses tillräckliga men inte utmärkande eller
identitetsstärkande för området.

MEDEL STARKT UTMÄRKT

0-32 33-56 57-70 70-85 85-100
En NKI-undersökning fångar de boendes upplevelser av området

Strukturplan för Helenelund

OMRÅDESPLANER FÖR SOLLENTUNAHEM
TUREBERG, EDSBERG OCH HELENELUND

Det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem vill
ta ett större grepp vad gäller social hållbarhet, både
vid förvaltning av befintliga fastigheter och vid nybyggnation. Spacescape har därför utvecklat en modell för områdesplanering som hittills har använts i
tre av bolagens område.
Modellen tar ett helhetsgrepp på utvecklingen av
ett område. Med hjälp av webbdialoger, workshops,
NKI-undersökning
och stadsrumsanalyser tas en
ICA EDSBERG
samlad kunskapsbild av området fram. I nära samarbete med boende, aktörer i området samt Sollentunahem utvecklas en områdesplan som konkret
beskriver hur området bör utvecklas. Områdesplanen innehåller bland annat en strukturplan med
förslag på ny bebyggelse och nya stråk, strategier för
platsidentitet och platsutveckling och strategier och
lägen för kommersiella och offentliga lokaler
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