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Inledning
Riktlinjernas syfte
Framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning är ett lagkrav.
Lag 2000:1383 1 § 1:a o 3:e stycket anger:
•
Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds
och genomförs.
•

Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige
under varje mandatperiod. Lag (2002:104).

För Vårgårda fyller ”Riktlinjer för bostadsförsörjning” en strategiskt viktig
funktion för arbetet med Visionen. För att Visionen ska få genomslag krävs
att de politiska besluten och verksamheten har en klar inriktning åt det hållet.
För bostadsbyggandet är det ett antal strategiska frågor som behöver lösas för
att bostadsproduktionen ska ta fart och därmed ge en viktig förutsättning för
att uppnå Visionens mål om 12500 invånare 2018.

Bakgrund
Visionen för Vårgårda
I januari 2010 tog ledande politiker och tjänstemän fram en vision för
Vårgårda. Kommunfullmäktige beslutade 2010-05-26 §51 i enlighet med
förslaget.

”Den goda kommunen med 12 500 invånare 2018”
Visionen står för att:
•

Den goda kommunen är till för alla. I den goda kommunen känner
invånare, företagare och medarbetare stolthet, delaktighet och
inflytande.

•

Vi behöver fler invånare för att utveckla den kommunala servicen och
ge bra förutsättningar för kommunens näringsliv.

•

Visionen ska ge energi, tydlighet och vilja.

•

Vår vision ska bidra till nöjda medborgare och företagare som blir
goda ambassadörer för Vårgårda.

Vision 2018 Attraktivt boende
Under hösten 2010 arbetade två beredningar med vardera två fokusområden.
Den ena beredningen jobbade med boende och presenterade ett material till
diskussion i kommunfullmäktige i januari 2011. Kommunfullmäktige
behandlade 2010-12-15 de två beredningarnas förslag och beslutade att de
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fyra visionsdokumenten skulle vara vägledande för arbetet med den nya
visionen. (§§135 o 136).
Materialet lyfter bl a fram följande:
Mål
•
1500 nya kommuninvånare
Metod
•
•
•

Billigt och bra att bo i Vårgårda, t ex låga avgifter och taxor
Utveckla kommunens verksamheter och service som är speciellt viktig
för barnfamiljer, som barnomsorg och skola
Små och ”billiga” lägenheter centralt i Vårgårda med gångavstånd till
service riktade till äldre och yngre som inte har tillgång till bil

Mål
•

Ca 700 nya attraktiva lägenheter/bostäder i kommunen

Metod
•
•
•

Kommunalt stöd till planarbete för privata projekt bör prövas
Kommunalt inköp av markområden som är aktuella för nybyggnation
bör prövas
Uppmuntra byggnation av flerbostadshus och hyresrätter på andra
platser i kommunen än i Vårgårda tätort

Översiktsplan 2006 – Potential Vårgårda
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Strategier- Allmänt:
•
Kommunen ska ställa krav på hållbara lösningar för ny bebyggelse
och annan användning av mark och vatten.
•
Inventera, marknadsföra och aktivt arbeta för att skapa attraktiva
boendemiljöer i hela kommunen.
•
Arbeta med bostäder för ungdomar.
•
Den fysiska miljön samt boendemiljön ska utformas med god
tillgänglighet för alla grupper.
•
Värna om de värden som finns i befintliga områden vid
bebyggelseutveckling.
Vid ny bebyggelse:
•
Kommunen ska verka för att områden för helårsboende tillskapas i
sjönära lägen.
Vid befintlig bebyggelse
•
Kommunen ska verka för att befintliga bostadsområden blir mer
attraktiva.
•
Kommunen ska underlätta omvandling av fritidshusområden till
helårsboende.
Riktlinjer som berör boende
•
Befintlig bebyggelsestruktur i Vårgårda med en dominerande tätort
och levande landsbygd ska bibehållas och stärkas så att kommunen
blir ett attraktivt alternativ till boende och nyetableringar av
verksamhet.
•
Kommunen ska verka för att bibehålla följande struktur i sin fysiska
planering:
Invånarna ska ha nära till det mesta och att vi bevarar större orörda
naturområden i söder samt sammanhängande jordbruksmarker i norra
delen av kommunen.
•
Ny bebyggelse bör i första hand tillkomma där befintlig infrastruktur
och etablerade sociala strukturer kan nyttjas, d v s som småskalig
komplettering till befintlig bebyggelse i småorter och på landsbygden.
Mångfald och valfrihet i boendet, närhet till naturen, arbetstillfällen,
högre utbildning, samt goda kommunikationer är faktorer viktiga för
utvecklingen av hela kommunen.
•
Komplettering av befintlig bebyggelse ska ske med hänsyn till
orternas speciella förutsättningar.
•
Centralt boende för äldre, funktionshindrade och ungdomar bör
skapas. Närheten till samhällsservice som skola är väsentligt.
•
Befintlig fritidsbebyggelse ska utvecklas och ges större möjlighet till
permanentboende. Hantering av vatten och avlopp ska förbättras och
kretsloppsanpassas om möjligt. Kommunen ska stimulera till att
enskilda VA-anläggningar förändras till gemensamma anläggningar
med större driftsäkerhet.
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•
•

•

•
•

Befintlig bebyggelse kan kompletteras med ny, om möjligt med
sjönära läge.
Ungdomars möjlighet att bo kvar ska förbättras. Kommunen ska verka
för att skapa möjligheter för ungdomsbostäder i centrala lägen, nära
till service och kommunikationer. Okonventionella former av
ungdomsboende bör utvecklas.
Satsa på attraktivt och sjönära boende. Attraktiva lägen finns för både
strandnära och sjönära boende på flera platser i kommunen i
anslutning till redan etablerad bebyggelse.
Underlätta för äldre att bo kvar i sina hemorter, seniorboende.
Kommunen ska vara aktiv i arbetet att skapa eget boende för äldre
centralt i orterna, med inriktning på god miljö, trafiksäkerhet,
tillgänglighet och tillgång till service. Driften ligger dock inte på
kommunen, utan är beroende av privat engagemang.

Nulägesanalys
Det goda livet i Vårgårda
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som
påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun. Planeringen för att
utveckla boendet är därför en viktig del i kommunens strategiska planering.
Att det finns bostäder av god kvalitet, som människor har råd att efterfråga, är
av grundläggande betydelse för invånarnas välfärd. För att ett samhälle ska
fungera tillfredsställande behövs t. ex. ett tillräckligt utbud av bostäder för
ungdomar som ska flytta hemifrån. Det behövs lämpliga boendemiljöer för
barnfamiljer och boendeformer som fungerar för äldre, som vill lämna sina
villor till yngre generationer, samt för personer med funktionsnedsättning. Här
behöver vi ständigt ha en diskussion för att veta det aktuella och närliggande
framtida behovet.
Den sociala tryggheten med ledord såsom acceptans, gemenskap, grannens
ungar är mina ungar är av vikt för ett samhälles framväxt och utveckling. Det
gäller att undvika sociala spänningar som kan vara förödande för
samhällsutvecklingen. Problem som trångboddhet bland barnfamiljer,
hemlöshet, nedslitna bostadsområden och långtgående boendesegregation
inverkar på kommunens anseende och attraktivitet. Det kan även leda till
utanförskap, vilket kan bidra till negativa konsekvenser för kommunen. En
socialt sett hållbar utveckling förutsätter att alla grupper och hushåll är
integrerade i samhällslivet och en långtgående boendesegregation motverkar
detta. När det gäller sådana frågor krävs ofta åtgärder även inom andra
politikområden, men tillgången på bra bostäder och välfungerande
boendemiljöer är absolut grundläggande.
Utbudet av bostäder och boendeformer måste stämma med efterfrågan –
dagens och den framtida, och vilka kompletteringar eller andra ändringar som
skulle behövas. Det gäller att kunna erbjuda attraktiva bostäder och
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boendemiljöer, såväl för den nuvarande befolkningen som för inflyttande. Om
kommunen ska kunna få del av den ekonomiska tillväxten i regionen måste en
förväntad tillväxt i sysselsättningen mötas med ett attraktivt bostadsutbud.
Genom att vara innovativa och alltid samverka med våra kommuninvånare
ska vi skapa det goda boendet. Med engagemang och omtanke kan vi
möjliggöra trygga och miljövänliga hem för våra medborgare och deras barn.
Befolkningsutvecklingen i Vårgårda
Totalbefolkning (SCB)
Vårgårdas befolkningsutveckling
12000
10000
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4000
2000
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
År

Vårgårdas folkmängd ökade i första hand under de 25 åren 1970 – 1995.
Befolkningsökningen var under den perioden 37 % eller 1,3 % per år.
Om Vårgårda befolkning ska öka med 1500 invånare på sju år så motsvarar
det en årlig befolkningsökning på 1,8 %.
Åldersfördelning
Ungdomar lämnar Vårgårda i stor utsträckning. Det är bara 10,7 % som tillhör
åldersgruppen 20 – 29 år i Vårgårda. Motsvarande värde för
Göteborgsregionens arbetsmarknadsområde är 14,4 %.
Bostadsbeståndet i Vårgårda
Lägenhetsbestånd i flerfamiljshus i Vårgårda kommun: 1175 st (26%)
Småhus i Vårgårda kommun: 3412 st (74%)
Källa: SCB 2010
Hyresrätter år 2010
Vårgårda Bostäder AB 737 st (Enligt uppgift från VBAB)
Övrigt: 438 st
Beskrivning av bostadsbeståndet hos Vårgårda Bostäder AB
Antalet lägenheter är 737 st och de flesta är belägna inom tätorten.
Fastigheterna är fördelade på 19 olika områden där tvåvåningshusen
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dominerar. Fastigheterna har i många fall generösa tomter vilket ger stora
utrymmen mellan husen.
Minsta lägenheten i beståndet är ca 20 m2, och den största ca 129 m2.
Lägenhetsstorleken är fördelad enligt följande:
1 rokv 34 st

3 rok 255 st

1 rok 80 st

4 rok 79 st

2 rok 282 st

5 rok 7 st

De decennier då lägenheterna färdigställdes är enligt nedan:
2000-talet

90 st

1970-talet

234 st

1990-talet

116 st

1960-talet
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1980-talet
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1950-talet

23 st
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De ce nnium

Ortsanalyser
Våren 2011 genomfördes ett antal dialogmöten på olika platser i kommunen.
Hösten 2011 genomfördes motsvarande möte i tätorten. Syftet med
dialogmötena var att informera om kommunens planer men främst att föra en
dialog med invånarna och därmed öka deras delaktighet i planeringen.
Det var många synpunkter som framfördes och de synpunkter som berörde
bostäder i anteckningarna finns i Bilaga 1.
Ett hinder som lyftes fram och som motverkade bebyggelseutvecklingen
gäller kostnaden för planer/utredningar och särskilt då det kan finnas fasta
fornlämningar i marken. I sådana områden är fornlämningar oftast hinder för
bebyggelseutveckling och exploatering.
Generellt framfördes önskemålen att komplettera nuvarande byar med både
tomter för egnahem och bostäder som går att hyra av unga och äldre. Detta för
att kunna erbjuda kvarboende på orten.
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Flera attraktiva områden lyftes fram som lämpliga för en varsam exploatering.
Samtidigt påpekades vikten av att respektera att en del som bosätter sig på
landet utanför byar kanske gör det för att de inte önskar grannar på allt för
nära håll.
För Vårgårda tätort handlade diskussionen mycket om hur en mer
stadsliknade bebyggelse kan komma till stånd i närheten av stationen och
vilka tomter i Vårgårda tätort som var lämpliga för förtätning respektive ny
bebyggelse.

Prognoser och jämförelser
Nils Holgersson-rapporten
Den s k Nils Holgersson-rapporten för 2011, som jämför avgifter för boende i
Sveriges kommuner anger följande värden i kostnad per m2 bostad i
flerbostadshus. (http://www.nilsholgersson.nu/undersoekning-2011/)
Avfall

Vatten o avlopp

Totala kostnader

Vårgårda

26:60

Vårgårda

62:52

Vårgårda

334:19

Alingsås

24:69

Vara

61:20

Herrljunga 324:98

Herrljunga 22:34

Essunga

59:75

Alingsås

324:70

Vara

14:93

Herrljunga

50:63

Vara

302:78

Essunga

12:56

Alingsås

48:64

Essunga

278:24

I jämförelsen har Vårgårda de högsta kostnaderna för varje tjänst.
Totalkostnaderna (även el och fjärrvärme) i Vårgårda är 20% högre än i
Essunga. Avfallskostnaden är mer än 100% högre.
Jämförelsen i Nils Holgersson-rapporten speglar inte sanningen för alla
hushåll. Kostnaden för villor ligger jämförelsevis lägre i Vårgårda än
kostnaden för flerfamiljshus. Rapportens jämförelser är viktig då den har stor
genomslagskraft i marknadsföring.
Bostadsmarknadsanalyser
Boverket
Boverket följer utvecklingen på bostadsmarknaden. I sin senaste rapport
”Bostadsmarknaden 2009-2010” anges att färre kommuner än tidigare år
anger brist och fler anger överskott på bostäder.
De grupper som har svårt att få bostad är äldre och ungdomar. Det handlar då
främst om mindre hyresrätter.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Länsstyrelsens rapport ”Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2011”
anger för Vårgårda följande:
•
Minskande befolkningsutveckling
•
Negativt flyttnetto inom länet och inrikes
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•

Stor utpendling

Rapporten ger en översikt över situationen i Västra Götalands län och
konstaterar:
•
Fler färdigställda bostäder jämfört med året innan – 70% i
storstadsområdet.
•
De höga produktionskostnaderna 23000 kr – 25000 kr per m2 uppges
vara ett stort hinder för byggande i många kommuner.
•
Kommunerna redovisar höga förväntningar på bostadsbyggandet –
men bara 70% av projekten anses säkra. Fördelningen på
upplåtelseformer är 40 – 20 – 40 för hyres-, ägande- och bostadsrätt.
•
Prognosen pekar på att ca 5000 bostäder byggs 2011 och 2012.
•
Ungdomar, medelålders och äldre som vill ha mindre bostäder har
svårt på bostadsmarknaden. Vissa stora barnfamiljer har också
problem.
•
Bostadsbyggandet ligger inte i takt med befolkningsutvecklingen.
•
Närmare en tredjedel av de som förvärvsarbetar pendlar.
Boende med särskild service enligt LSS i Vårgårda
En utredning inom förvaltningen 2011 pekar på ett kraftigt ökande behov av
bostäder för personer inom personkretsen för LSS.
Uppgifterna är en sammanställning av bedömningar om pågående insatser och
ej verkställda beslut samt behovsbedömning grundat på personuppgifter som
LSS-handläggaren har erhållit genom samverkan och personlig kontakt.
För 2011-2012 finns behov av ca åtta servicelägenheter
För 2013-2016 finns behov av ca 16 servicelägenheter
För 2013 finns behov av nytt gruppboende med upp till fem lägenheter
För 2016 finns behov av ett tredje gruppboende med upp till fem lägenheter
Det totala behovet av bostad med särskild service uppskattas idag (dec 2011)
till drygt ett trettiotal personer. Av dessa har sex personer erhållit beslut. Det
påvisar vikten av ett kontinuerligt prognosarbete.
Prisutveckling på bostäder.
Enligt statistik från Bopriset.se så är priserna högre i Lena/Östadkulle än i
Vårgårda. K/T-talet pekar på att efterfrågan är stor där.
Period
1011 - 1110

Bopriset
villor

Uppdaterad: 2011-11-22

Kommun

Antal köp KSUM

K/T-tal

Kr/kvm

Vårgårda

72

1 289

1,66

10 955

Lena
Hol
Nårunga
Asklanda
Algutstorp

13
6
10
3
40

1 503
1 039
1 315
878
1 282

2,09
1,57
1,70
1,43
1,54

14 086
9 590
9 691
8 435
10 647
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Förklaringar
Ksum
K/T-tal
Kr/kvm

Medelvärde köpesumma (tkr)
Köpesumma / taxeringsvärde
Köpeskilling per kvm bostadsyta

Statistiken avser lagfarna köp under angiven period. Data baseras på samtliga
lagfarter som registrerats i Fastighetsdatasystemet, Gävle.
Statistikbearbetningen är utförd av Värderingsdata som har upphovsrätt till
allt statistikmaterial. Källan skall alltid anges vid publicering av materialet.

Bostadsefterfrågan
Bostadsefterfrågan är inte lätt att mäta. Det finns inte någon organiserad kö. I
olika mätningar beskrives bostadsefterfrågan som att det är balans. Det
innebär att om fler ska bosätta sig i Vårgårda krävs att det finns ett utbud som
svara mot den efterfråga som uppstår. Det handlar ofta om relativt små
lägenheter med god tillgänglighet och med överkomliga hyror.
Ungdomsbostäder
Ungdomar efterfrågar ofta små billiga lägenheter. Det är svårt att bygga
ungdomsbostäder eftersom priserna och hyrorna blir höga. För Vårgårdas del
finns kanske främsta möjligheten i form av en omflyttning i nuvarande
bestånd och som en följdeffekt av tillskapande av nya attraktiva lägenheter för
andra än ensamboende ungdomar.
Barnfamiljer
För många barnfamiljer i Göteborgsregionen blir drömmen om ett eget hus ett
svåråtkomligt mål med tanke på de priser som en het bostadsmarknad
genererar i Göteborgs närhet. Det är här Vårgårda kan göra sig gällande
genom att erbjuda bostäder/tomter till ett betydligt lägre pris tillsammans med
bra service och förstklassig barnomsorg/skola på pendlingsavstånd till
Göteborg.
Övriga
Vårgårda har en stor dagbefolkning. Många pendlar till jobb i Vårgårda. Ett
rikhaltigt utbud av bra och billiga bostäder i attraktiva lägen kan med bra
marknadsföring ge en ökad inflyttning till kommunen.
LSS-boende
Boende med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) innebär att personer med omfattande
funktionsnedsättningar får tillgång till en individuellt anpassad bostad med
service.
Boende för äldre – Enligt äldredelegationens förslag bör begreppen
seniorbostäder, trygghetsbostäder samt vård omsorgsboende (särskilt
boende) i fortsättningen användas i officiell statistik, lagar, förordningar och
föreskrifter (SOU 2008:113)
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Seniorbostäder
Seniorbostäder är ett samlingsbegrepp för de former av ordinärt boende som
utmärks av god fysisk tillgänglighet och tillgång till gemensamhetslokaler. De
boende måste ha uppnått en viss angiven ålder för att få flytta in (SOU
2007:103). Boendeformen kräver inte något biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen.
Trygghetsbostäder
Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och utrymmen för de boendes
måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal dagligen
som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider.
Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt. Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av personer som
fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en av
personerna har fyllt 70 år. Trygghetsbostäder bör vara planerade så att det är
möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver
hjälpmedel för förflyttning (Boverket)
Särskilt boende
Det särskilda boendet (vård- och omsorgsboende) är en boendeform för äldre
som omfattas av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen. I boendet erbjuds
service, personlig omvårdnad och hemsjukvård efter de boendes behov som
kan innebära hela dygnet. Boendet upplåts med hyresrätt för dem som bor
permanent i denna boendeform.

Strategier
Marknadsföring o samordning
Fördelarna med att bygga och bo i Vårgårda behöver marknadsföras intensivt.
Förvaltningen har uppdraget att utifrån omvärldsbevakningen marknadsföra
Vårgårda främst avseende boende samt hålla kontakt med mäklare och andra
som förmedlar/ansvarar för bostäder.
För att underlätta för privata eller kooperativa organisationer samt enskilda att
bygga i Vårgårda kommun föreslås att förvaltningen får i uppdrag att
samordna stödet till presumtiva byggare för att underlätta igångsättande och
hålla ledtiderna korta.
Exploateringskostnader och driftkostnader
För att få igång bostadsproduktion av andra än Vårgårda bostäder behöver
exploateringskostnader (tomtpriser och anslutningsavgifter) hållas låga.
Kostnaden för renhållning, va och fjärrvärme bör ligga bland de lägsta jämfört
med omgivande kommuner.
Markpolitik och planberedskap
Vårgårda ska ha en aktiv markpolitik för att tillförsäkra sig mark man vill
bebygga med bostäder. För tätorten bör man upparbeta en ”god
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planberedskap” vilket innebär att lämpliga bostadsområden planläggas redan
innan intressent för byggnation finns.
Plankostnader
Plankostnader och kostnader för utredningar som behöver göras i samband
med produktion av bostäder är starkt hämmande för igångsättande. För
mindre objekt (upp till 3 - 4 lägenheter/villor) föreslås att förvaltningen är
behjälplig med uppgiften inom taxan för förhandsbesked. Det sker utan
uppdrag från KS.
För större objekt tas plankostnaderna ut först i samband med exploatering och
detaljplanen tas fram på uppdrag av KS.
Vårgårda Bostäder
Vårgårda Bostäder måste gå i täten för att få till nya bostäder. Uppdraget är att
bygga 50 (350 på sju år) nya lägenheter varje år mellan 2012 och 2018.
Lägenheterna måste ha hög tillgänglighet. Uppdraget förutsätter att
kommunen erbjuder attraktiva tomter och lägen, samt att bolagets ekonomiska
ställning ej äventyras. Dialogen mellan kommun och bostadsbolaget vilka
boendeformer det finns behov av och efterfrågan på, skall vara kontinuerlig
och öppen.
Ett regelbundet samrådsförfarande mellan förvaltningen och Vårgårda
bostäder bör införas för att bl a förkorta handläggningstider.
Förvaltningen
Sektorn Lärande och omsorg
Rutiner måste skapas för att i god tid tydliggöra behovet av bostäder för
personer med funktionsnedsättning, både unga och gamla för det kommunala
bostadsbolaget. Behovet av gruppbostäder måste på motsvarande sätt lyftas i
förvaltningens investeringsplan.
Sektorn Samhällsbyggnad
En expansiv utbyggnadspolitik kräver resurser för att kunna genomföras.
Sektorn måste prioritera arbetsuppgiften att ta fram nya planer och för att
bistå sökande med utredningar.

Förslag till utbyggnadsområden
Förslaget anger vilka områden som prioriteras i utbyggnaden. Utbyggnaden
ska komplettera den befintliga bebyggelsen för att få fram ett allsidigt
bostadsbestånd som kan möta den efterfråga som finns från olika grupper
under tidsperioden. Korta beskrivningar ges till respektive område. De
områden som inte prioriteras i första hand, men som ändå behöver finnas
med för att möjliggöra de den stora utbyggnaden under perioden, återfinns
beskrivna i bilaga 2.
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Utöver de prioriterade områdena är det viktigt med ett rikhaltigt utbud av
byggbara stycktomter på landsbygden. Det kan gälla sjönära tomter, tomter
nära kollektivtrafikstråk och andra lägen som kan attrahera till bosättning.
Vårgårda tätort - flerbostadshus
Anden – Pingstkyrkan (Nr. 8 i bilaga 4)

Areal - ca 0.2 ha
Avstånd till centrum - Ligger centralt i tätorten.
Fastighetsägare - (Vårgårda bostäder AB)
Gällande planer - Området ligger inom detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 1967-07-25. Detaljplanen anger parkering.
Områdets karaktär - Området ligger centralt i tätorten utmed Centrumgatan.
Idag finns här ett garage med tillhörande parkering som används av
intilliggande bostäder.
VA finns i Centrumgatan och i Vinkelgatan.
Kajan (Nr. 6 i bilaga 4)

Areal - ca 0,7 ha
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Avstånd till centrum - Området ligger central i tätorten.
Fastighetsägare - Privatägd mark. (Vårgårda bostäder AB samt Paxon AB)
Gällande planer - Området ligger inom detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 1963-10-01. Detaljplanen anger bostadshus, radhus eller liknande i
två våningar.
Områdets karaktär - Området är centralt placerat i närheten av Murartorget.
Idag finns det ett antal äldre radhus i två våningar på platsen. Omgivande
bebyggelse i kvarteret består av flerbostadshus i tre våningar.
VA finns till området.
Stationsområdet/centrum
(De projekt som ligger nära stationen på norra sidan.)
Vårdcentralen (Nr. 10 i bilaga 4)

Areal - ca 0,7 ha
Avstånd till centrum - Ligger centralt i tätorten.
Fastighetsägare - Vårgårda kommun är ägare till del av marken inom området,
den andra delen är privatägd.
Gällande planer - Området ligger inom detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 1983-04-22 samt 1995-12-11. Detaljplanerna anger allmänt ändamål,
samlingslokal i två våningar och parkering.
Områdets karaktär - På området finns idag två befintliga byggnader med
tegelfasad bestående av vårdcentral/folkets hus/Bioanläggning med
tillhörande parkeringar.
VA finns för området.
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Centrumgatan (Nr. 9 i bilaga 4)

Areal - ca 0,8 ha
Fastighetsägare - Privatägda fastigheter.
Gällande planer - Det finns fyra gällande detaljplaner för området, laga kraft
vunna 1974-11-01, 1991-02-26, 1983-04-22 och 1990-12-13. Samtliga
detaljplaner anger bostäder med handel i bottenplan i en till tre våningar.
Områdets karaktär - Området utmed Centrumgatan och består till största del
av fastigheternas bakgårdar som används till parkering. Den befintliga
bebyggelsen i kvarteren vänder sig ut mot Kungsgatan och området utmed
Centrumgatan känns därför som baksidan av centrum.
VA finns för området.
Vårgårda tätort – egna hem
Algutstorp (Nr. 17 i bilaga 4)

Areal - ca 8 ha
Avstånd till centrum - ca 1,5 km.
Fastighetsägare - Området är kommunägt.
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Gällande planer - Området ligger inom detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 1991-12-27. Detaljplanen anger bostäder i olika utformningar i en till
två våningar samt handel.
I Fördjupad del av översiktsplan för Vårgårda tätort anges att ett program för
Algutstorps framtida utbyggnad, tomtindelning med upplåtelseformer med
mera bör tas fram under planperioden.
Områdets karaktär - Tätortsnära området som avgränsas av Boråsvägen i
väster, i norr och öster av markanta skogsbryn och i söder av den lummiga
kyrkogården. En ”åkerholme” med karaktärsfulla ekar samt enstaka träd och
trädbevuxen hage vid södra delen av Boråsvägen är viktiga landskapselement
som avses bevaras. Även den värdefulla ekskogen i öster och sydost skall
sparas så att områdets karaktär och naturvärden bibehålls.
VA finns i området.
Flaskeberget (Nr. 2 i bilaga 4)

Areal ca 1,5 ha
Avstånd till centrum - området ligger centralt i tätorten.
Fastighetsägare - Kommunägd mark.
Gällande planer - Området ligger inom ett detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 1987-11-13. Detaljplanen anger park. I Fördjupad del av översiktsplan
för Vårgårda tätort anges att del av gällande detaljplan avses ändras.
Områdets karaktär - Området ligger i ett vackert kuperat skogslandskap mitt i
tätorten. Det är beläget på gränsen mellan tätortens nordöstra
bostadsbebyggelse och verksamhetsområde för industri i norr.
VA finns utmed Stockholmsvägen.
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Fasangatan (Kvarteret Nyponet) (Nr. 3 i bilaga 4)

Areal - ca 1 ha.
Avstånd till centrum - ca 1 km.
Fastighetsägare - Kommunägd mark.
Gällande planer - Området ligger inom ett detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 1976-06-01. Detaljplanen anger park eller plantering.
Områdets karaktär - Området ligger i 70-tals bostadsområde med närhet till
friluftsområde och skola. Här finns tillgång till stora grönytor med gång- och
cykelvägar som förbinder de olika bostadskvarteren.
VA finns i området.
Övriga tätorter
Östadkulle (Nr. 1 i bilaga 3)
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Fastighetsägare – privatägd mark
Detaljplan saknas för ett av de två föreslagna områden
Områdets karaktär - I Östadkulle finns ett tänkbart utbyggnadsområde med
möjlighet till blandad bebyggelse. Närheten till Alingsås och boende i en
tätort med landsbygdskänsla gör utveckling av orten gynnsam.
Befintligt VA-nät finns i närheten.
Vårgårdas landsbygd
Horla (Nr. 5 i bilaga 3)

Områdets karaktär - Området är populärt kring sjön och bebyggelse har växt
fram i olika perioder. Här finns både permanent och fritidsbebyggelse.
Gemensamma VA-lösningar för området prioriteras för att underlätta
exploatering.
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Bilagor
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Bilaga 1
Ortsanalyser
Våren 2011 genomfördes ett antal dialogmöten på olika platser i kommunen.
Hösten 2011 genomfördes motsvarande möte i tätorten. Syftet med
dialogmötena var dels att informera om kommunens planer men främst att
lyssna in vad invånarna hade för synpunkter. De synpunkter som direkt rör
bostadsförsörjning redovisas här:
Sine/Horla/Hol
•
Horla fritidsbebyggelse borde prioriteras för att omvandlas till
permanentboende.
•
Markägare på landet drar sig för att stycka av mark eftersom
markpriset idag är så lågt.
•
Väger fornminnen för tungt för att utveckla landsbygden?
•
Hur skall man underlätta för att bebygga områden med fornminnen.
Man måste kunna hitta en lösning på detta. Ta fram en karta på var det
finns fornminnen. Enskilda hus borde prioriteras på landet, det är så
folk vill bo här, inte gruppbebyggelse på 3-4 hus.
•
Bygglov och andra besked tar lång tid finns det någon möjlighet att
snabba på detta?
•
Möjliggöra fritidsbebyggelse till permanentbostäder samt utöka
storleken till 120 kvm
Fly/Lena/Östadkulle/Bergstena 10 mars
•
Ej positiva till stora områden med sammanhängande bebyggelse
utmed Tåsjön utan ser hellre en förtätning vid Finska viken och att
man rustar upp där istället.
•
Skall man bygga nytt så är enstaka hus på spridda platser att föredra,
Man bor här för att bo på landsbygden inte i en tätort med grannar tätt
inpå. Behåll landsbygdskaraktären i bygden
•
Större grupper av bebyggelse bör lokaliseras i Östadkulle tätort. Satsa
på pensionärsboende i Östadkulle. Bygg ihop Östadkulle med
Gisslatorp.
•
Man borde satsa på att förtäta Östadkulle, bli en mindre tätort.
Barnfamiljer flyttar gärna dit då det är lantligt, barnen får nära till
kompisar och kan själva ta sig till kompisar,skola,aktiviteter (oftast).
Underlaget för barnomsorg ökar samt för lanthandeln att vara kvar.
•
Funderingar på utbyggnad av bebyggelse vid nuvarande E20 när nya
E20 har byggts. Hade varit en bra väg att bo utefter med
kommunikation till både Vårgårda och Alingsås, och trafiken flyttas
till nya E20.
•
Kartan över Fly och Lena visade på mer bebyggelse än vad man
trodde fanns i de egna orterna. Detta tyckte man visade på bra
placering av husen, framförallt i skogsslänten runt Tummeltorp i Fly.
Byggnaderna syns inte mycket från vägen när man åker förbi, men på
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•

kartan ser man att det finns massor med hus. Trevligt! Positiva till
sådan placering på landsbygden.
Kommunen måste hjälpa till med planeringen för utveckling av
framförallt Östadkulle som tätort. Det är dyrt för den enskilde att
själva få fram detaljplan för enstaka utbyggnad. Det finns en hel del
intresse på bygden att förtäta i orten, vilket även borde vara av
intresse för kommunen.

Lagmansholm/Fullestad 17 mars
•
Barnomsorg i Lagmansholm efterfrågades från de boende. Utbyggnad
av bostäder kan utgöra ett bra underlag för planering av barnomsorg.
•
Vill ha lagom avstånd till grannen, därför man valt att bo på landet.
•
Bättre med sammanhållen bebyggelse på vissa platser än utspridd lite
enstaka här och där. Enstaka här och där blir ofta på marker som
brukas, vilket blir sämre för lantbrukarna.
•
Hästnära boende är både positivt och negativt. Hoppas att hästägarna
blir bättre på att sköta sig i bygden om det blir ett hästboende, att de
får bättre information om bland annat allemansrätten. Hästarna på
vägarna utgör en trafiksäkerhetsrisk.
Landa/Kvinnestad 21 mars
•
Skattegården mot Stockabo är en ett intressant område för LIS
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Diskussioner fördes om
hur man kan utveckla det området.
•
Närheten till Vårgårda är en viktig aspekt på varför man kan bosätta
sig på landsbygden men ändå ha närhet till service.
•
Det är mycket fornlämningar i trakterna, vilket gör det svårt för ny
bebyggelse.
•
Trevligt att bygden utvecklas och växer i naturlig takt. Barn som
flyttar hem och bygger hus i närheten av släktgården.
•
En del hus som stått tomma ett tag har nu börjats fyllas, det är trevligt.
•
Om möjlighet fanns skulle man gärna vilja bo kvar i sin bygd så länge
det går.
•
Tankarna kring att skapa mindre bostäder typ 55+ berodde bland annat
på hur service och kommunikationer kan lösas.
Asklanda/Ornunga 4 april
•
Finns fina marker att stycka av, med det finns en del bönder som
håller på markerna till sina egna släktingar.
•
Det finns en aktiv grupp i bygden som håller på att sammanställa en
tomtlista. Tanken är att kunna ha en tomtbank, där man med
förhandsbesked sett till att tomterna på listan är byggbara.
•
Finns det kvar två stycken tomter i Lommared? Är det kommunala
tomter?
•
Det är ett bra område att bygga på andra sidan vägen norr om sjön, se
markering på karta.
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•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

Kommunen byggde ut parkeringen vid badplatsen, sen den kom till
har en närliggande stuga inte fått omvandlas till permanentboende.
Stämmer detta och kan det gå till så?
Från Dammen och ner mot sjön i norr hade det varit fint med ny
bebyggelse, se markering karta.
Slänten mellan kyrkan och ner mot Simonsgården hade varit fin att
förtäta, se markering karta
Baggebol mot Änet och Hjälmeryd, kan byggas upp igen nu när det
militära försvunnit vid Remmen. Kan bli en väldigt fin by med hus
och hästgårdar.
Fantastiskt läge att förtäta med ny bebyggelse vid
Källerberga/Slottsbacken.
Viktigt att få nytt folk till byn för att skapa underlag till skolan. Att
erbjuda attraktiva tomter vid sjön tror gruppen kan öka denna
möjlighet.
Viktigt att inventera potentiella markägare som kan tänka sig att
planera för nya bostäder vid sjön.
Seniorboende kan vara intressant då många vill bo kvar på orten även
när man inte orkar ha ett stort hus.
Gruppen var allmänt positiv till nya invånare och att bygga fler
bostäder i bygden. (se karta för tankar och idéer på nya bostäder) Man
ser helst att det blir styckbebyggda bostäder men andra former av
boende var också intressant.
Bygg öster om sjön där det finns en väg och på det sättet underlätta för
skolskjuts.

Algutstorp 15 maj
•
Förslaget om Alguthill diskuterades och där var många skeptiska till
placeringen av hotellet och bostäderna. Det finns bättre platser för ett
sådant ändamål.
•
Finns intresse för en del enstaka byggnation lite här och där, men
fornlämningar sätter stopp. Framförallt söder om Hägrungavägen har
vart en del förfrågningar.
•
Centralt boende för äldre i Vårgårda är något som bör byggas.
Nårunga/Skogsbygden
•
Satsa på ungdomslägenheter
•
Ett naturskönt tyst område dit man flyttar för att få lugn och ro.
•
Bygg nya bostäder i närheten av affären, Även servicelägenheter för
äldre kan vara aktuellt.
•
Äldreboende nära skolan är ett bra alternativ som skulle vara
intressant för folk som vill bo kvar i bygden men inte orkar bo kvar i
sitt hus.
•
Det passar bra med både enstaka hus och gruppbebyggelse i trakten.
•
Ny bebyggelse längs vägar där kollektivtrafik/skolskjutsarna går. Bra
säljargument.
•
Förtäta Nårunga by med gruppbebyggelse.
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Det är svårt att få hit folk. Det finns avstyckade tomter som varit till
salu flera år. Frågan var om tomterna fanns ute till försäljning eller
bara internt, flera i guppen sa att de saknades på Hemnet.
Köper man hus ute i skogen vill man bo själv. Man väljer det av en
orsak. Man vill inte bo nära grannar, inte se deras hus i närheten.
De finns även de som gärna vill bo på landet och se närmaste hus och
granne. Trevligt.
Nya bostäder vid Mörkabosjön. Viktigt att satsa i attraktiva lägen för
att locka nya invånare till bygden.
Servicelägenheter i skogsbygden eller Lida var också önskvärt. Många
i gruppen vill bo kvar i bygden när man bli gammal och inte behöva
flytta in till Vårgårda tätort.

Vårgårda tätort
Tisdagen den 29 november var det dialogmöte om Vårgårda tätorts
utveckling. 23 deltagare. Kommunarkitekten presenterade Vårgårdas historia
och utvecklingsmöjligheter avseende byggnation -särskilt bostäder. Mycket
handlade om vikten av att stationen förblir det nav kring vilket Vårgårda
utvecklas och att stationsområdet med omgivningar öppnas upp, blir mer
välkomnande med många som rör sig där. Vid gruppdiskussionerna därefter
framkom följande synpunkter som gäller bostäder.
Allmänt
Stort behov av attraktiva bostäder för 55+, både lägenheter och kedjehus. Hög
tillgänglighetsnivå.
Skapa omflyttning så att ungdomar kan komma åt små billiga lägenheter.
Förtäta bebyggelsen i centrala Vårgårda.
Centralt
Centrumgatan bör bebyggas med bostäder i flera våningar med hiss. Gärna
något höghus som landmärke.
Utbyggnadsområden i prioritetsordning
Fasangatan
Flaskeberget
Södra Hallaberget
Norra Hallaberget
Fagrabo
Algutstorp
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Bilaga 2
Områden som är aktuella men som inte prioriteras i första hand
Vårgårda tätort
Muraren (Nr. 5 i bilaga 4)

Areal - ca 0,6 ha
Avstånd till centrum - Området ligger central i tätorten.
Fastighetsägare - Privatägd mark.
Gällande planer - Området ligger inom detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 1996-02-26. Detaljplanen anger bostäder, handel och kontor i 2-4
våningar.
Områdets karaktär - Ett område i centrala Vårgårda som idag fungerar som
parkering till en rad olika verksamheter och handel. Med hänsyn till områdets
placering bedöms området som strategiskt viktigt för förtätning av befintligt
bebyggelse i Vårgårda centrum.
VA finns i Centrumgatan och Kungsgatan.
Trastvägen (Nr. 7 i bilaga 4)
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Areal - ca 0,5
Avstånd till centrum - Ligger centralt i tätorten.
Fastighetsägare - Kommunägd mark.
Gällande planer - Området ligger inom detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 1966-02-14. Detaljplanen anger park där befintligt trädbestånd anses
som värdefullt.
Områdets karaktär - Området består av en grönyta med en trädridå mot
Allégatan. Här går flera viktiga gång- och cykelvägar förbi och genom
området.
VA finns i området.
Hallaberget södra (Nr. 14 i bilaga 4)

Areal - ca 1,2 ha
Avstånd till centrum - ca 1 km
Fastighetsägare - Större delen av marken inom området är privatägt.
Gällande planer - Området ligger inom detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 1976-06-28. Detaljplanen anger park/plantering. I Fördjupad del av
översiktsplan för Vårgårda tätort anges det som lämpligt för komplettering av
befintlig bebyggelse med villor eller småhus i grupp.
Områdets karaktär - Området sluttar mot söder och består delvis av
skogsbevuxen mark. Söder om området finns villabebyggelse som gränsar ner
mot Bergsgatan och Hedåsgatan.
VA finns i Bergsgatan.
Hallaberget norra (Nr. 13 i bilaga 4)
Areal - ca 0,7 ha
Avstånd till centrum - ca 700 meter
Fastighetsägare - Privatägd mark.
Gällande planer - Området ligger inom detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 2009-10-22. Detaljplanen anger bostäder, högst 14 stycken
bostadsfastigheter, i två våningar.
I Fördjupad del av översiktsplan för Vårgårda tätort anges det som lämpligt
för komplettering av befintlig bebyggelse med villor eller småhus i grupp.
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Områdets karaktär - Området är delvis förberett för byggnation. Vissa
markarbeten på tomten har utförts, bland annat grävning för anslutning till
kommunens VA-ledningar.
VA finns i Djupedalsgatan.
Tångagränd (Nr. 15 i bilaga 4)

Tångagränd
Kvarteret Katten

Areal - ca 1,5 ha
Avstånd till centrum - Ca 1 km
Fastighetsägare - Kommunägd mark.
Gällande planer - Området ligger inom detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 1998-07-08. Detaljplanen anger att skog som ej får avverkas. I
Fördjupad del av översiktsplan för Vårgårda tätort anges det som område med
stora naturvärden.
Områdets karaktär - Idag består marken av skog och gränsar till
villabebyggelse i både norr och söder och till rekreationsområden i väster.
VA finns runt om området.
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Fagrabo (Nr. 4 i bilaga 4)

Areal - ca 4 ha.
Avstånd till centrum - ca 1,5 km.
Fastighetsägare - Kommunägd mark.
Gällande planer - I Fördjupad del av översiktsplan för Vårgårda tätort anges
att detaljplan för området avses upprättas.. Lämpligt för både friliggande och
gruppbebyggda bostäder.
Områdets karaktär - Området består av bergigt skogslandskap med inslag av
öppna ytor med åker- och betesmark. Fagrabo är ett tätortsnära rekreationsoch strövområde med bland annat elljusspår och vandringsleder.
VA finns i närheten av området.
Katten (Förlängning av Klövervägen) (Nr. 16 i bilaga 4)
Areal - ca 1 ha
Avstånd till centrum - ca 1,2 km.
Fastighetsägare - Privatägd mark.
Gällande planer - I Fördjupad del av översiktsplan för Vårgårda tätort anges
det som område med stora naturvärden. Området är ej detaljplanlagt.
Områdets karaktär - Området ligger i slutet av det befintliga bostadskvarteret
längs med Klövervägen och består av en öppen ängsmark som gränsar till
gröna, lummiga strövområden samt naturreservat.
VA finns i Klövervägen.
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Parkgatan (Hyvlaren) (Nr. 11 i bilaga 4)

Areal - ca 0,3 ha
Avstånd till centrum - Ligger centralt i tätorten.
Fastighetsägare - Privatägd mark.
Gällande planer - Området ligger inom detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 1995-12-11. Detaljplanen anger bostäder i tre våningar samt växthus,
handel med växter. Fördjupad del av översiktsplan för Vårgårda tätort anges
marken som reservområde för verksamhet som är anknuten till
gymnasieskolan.
Områdets karaktär - På området finns idag en friliggande villa samt en mindre
byggnad med tillhörande växthus för handelsverksamhet. Fastigheten har
stora grönytor runt bebyggelsen vilket ger en öde känsla mitt i centrala
tätorten.
VA finns för området.
Johannedal (Nr. 12 i bilaga 4)

Areal - ca 1 ha
Avstånd till centrum - Ligger centralt i tätorten.
Fastighetsägare - Kommunägd mark.
Gällande planer - Området ligger inom detaljplanlagt område, laga kraft
vunnen 1988-0-21. Detaljplanen anger allmänt ändamål. I Fördjupad del av
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översiktsplan för Vårgårda tätort anges det som område där gällande
detaljplan avses ändras.
Områdets karaktär - Området består idag av en befintlig f. d. skolbyggnad i
två våningar, grönyta samt enstaka större träd.
VA finns i området.
Gamla Herrljungavägen (Nr. 1 i bilaga 4)

Areal - ca 1,5 ha
Avstånd till centrum - ca 1-1,5 km.
Fastighetsägare - Vårgårda kommun är ägare till marken inom området.
Gällande planer - I Fördjupad del av översiktsplan för Vårgårda tätort anges
att området bör utredas då där kan finnas stora kulturvärden.
Områdets karaktär - Området ligger i den nordliga delen av tätorten utmed
Fagrabovägen och gränsar till fina rekreationsområden och kulturhistorisk
intressanta marker mot Tumberg.
VA finns på ett avstånd av ca 200 m från områdets västra gräns.
Vision - Området ligger avskilt från trafikleder men i närheten av utbyggt
GC-nät, tänkbart för barnfamiljer. Här är möjligt att bygga ca 8 stycken
friliggande villor i en till två våningar.
Övriga tätorter
Lagmansholm
Areal - Planområdet omfattar ca 8,7 ha .
Områdets karaktär - Planområdet ligger vid Lagmansholms herrgård i
Lagmansholm ca 8 km sydväst om Vårgårda centrum och ca 14 km nordost
om Alingsås.
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Fastighetsägare - Privatägd mark.
Gällande planer - Området ligger inom ett detaljplanlagt område, planen
antagen av KF dec 2011. Detaljplanen anger hästnära boende.
VA finns i området.
Vårgårdas landsbygd - vid kollektivtrafikstråk – områden från ÖP06
Bergstena (Nr. 7 i bilaga 3)

Områdets karaktär - Populärt område vid sjön där flera förfrågningar
inkommit under de senaste åren.
Gemensamma VA-lösningar för området eftersträvas.
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Hol (Nr. 8 i bilaga 3)

Områdets karaktär - Området ligger utmed E20 mellan Vårgårda och Alingsås
i en intressant kulturmiljö i ett öppet landskap med goda kommunikationer.

Vårgårda landsbygd – sjönära områden från ÖP06
Ornunga (Nr. 3 i bilaga 3)

Områdets karaktär - Området ligger sluttande ner mot sjön och ger en bra
utsikt i ett sjönära läge.
Gemensamma VA-lösningar för området bör planeras.
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Mörkabo (Nr. 2 i bilaga 3)

Områdets karaktär - Området passar bra för både permanent och
fritidsbebyggelse i närheten av sjön.
Gemensamma VA-lösningar för området bör planeras.
Årred vid Säven (Nr. 4 i bilaga 3)

Områdets karaktär - Området kring sjön är populärt och man bor med
närheten till Vårgårda och Borås.
Gemensamma VA-lösningar för området bör planeras.
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Fly (Nr. 6 i bilaga 3)

Områdets karaktär - Sjönära boende mellan Vårgårda och Alingsås.
Särskilda krav på VA-lösningar bör ställas.
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Bilaga 3 - Karta
Tänkbara utvecklingsområden på Vårgårda landsbygd
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Bilaga 4 - Karta
Tänkbara utbyggnadsområden på Vårgårda tätort

