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Processen 21 januari 2015 till 23 maj 2016 

21 januari 2015  hölls 
ett framtidsmöte. 

Bland 35 idéer 
skapades en 

ordförandegrupp; en 
plattform för dialog 
med företrädare för 
samtliga föreningar i 

samhället.

Första möte hölls 19 
februari ,  tolv 

föreningar närvarade. 
Uppdraget är att söka 
samordningseffekter 

och jobba gemensamt 
mot politiken för att 
utveckla samhället. 
Syfte: Sjöviks bästa. 

6 oktober 2015 bjöds 
kommunalråden till 

Sjövik.  Det 
presenterade ett antal 

framtidsförslag för 
Sjövik/Östad.

22 februari 2016 
byttes namn på 

gruppen till 
#sjövik2020. Syftet är 

att fram till 2020 
gemensamt driva ett 

antal prioriterade 
projekt i mål.

Bland projekten märks 
bostadsbyggande, 

fritidsgård, utveckling 
av Bohlins torg  och 

multiarena vid Lokalen 
samt  ny parkering för 

badplats och IP.
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Vision
Inkludera fler och skapa lustfyllda verksamheter för 
flickor såväl som pojkar, för nyanlända och för äldre; att 
skapa ett hållbart samhälle till gagn för nuvarande och 
framtida invånare, ett samhälle som ökar sin 
befolkning och därmed skola, näringsliv, kollektivtrafik 
och föreningsliv en möjlighet att utvecklas ytterligare.



Lokalenområdet

• Målgrupp: Primärt skolbarn i åldrarna 11-17 år, hög 
samutnyttjandegrad

• Behov/bakgrund: I Sjövik/Östad saknas i nuläget fritidsgård, 
viket vare sig rimmar med Lerums kommuns utgångspunkt att 
förutsättningarna skall vara liknande i alla kommundelar eller 
faktiskt behov. Fritidsklubb mellan 14 och 17, fritidsgård 19-22 
två dagar i veckan. Övrig tid reguljär verksamhet. 
Träningsredskap i del av yta. Hög användbarhet och 
hälsofrämjande i alla åldersgrupper. 

• Kalkyl/utformning: 40 000 kronor för markarbete, 120 000 
kronor för tre bodar, plus kostnader för insida.

• Placering: I L-formad utbyggnad av Sjövikslokalen på ytan som 
vetter mot Klaradals kloster, Lerums kommun äger marken, 
detaljplan saknas.

• Tidsplan: Färdigställt under 2017.
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Fritidsgård



Lokalenområdet

• Målgrupp: Vid, men i första hand barn och ungdomar. 
Betydelsefull i tider då samhället förväntas växa. Positiv 
synergieffekt om fritidsgården flyttas till lokalområdet.

• Behov/bakgrund: Inspirerar till fysisk aktivitet i tider då 
stillasittandet ökar. Åldersneutral. Brett användningsområde där 
fotboll, handboll, tennis, basket, volleyboll och innebandy är 
vanligaste sysselsättningarna. Möjlig att spola vintertid, och då 
använda för konståkning, skridskoåkning, bandy och ishockey.

• Kalkyl/utformning: 400 000 kronor totalt. Själva arenan kostar 
250 000. Liknande finns på Lekstorpsskolan. Storlek 20X7 meter.

• Placering: På gräskilen vid Sjövikslokalen, Lerums kommun äger 
marken, detaljplan saknas.

• Tidsplan: Klar att tas i bruk 2017/2018.
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Multiarena



Lokalenområdet

• Målgrupp: Besökare av Sjövikslokalen, som utvecklats till 
Sjöviks givna samlingspunkt med återkommande 
arrangemang av både kommunal, privat och föreningsstyrd 
art.

• Behov/bakgrund: I takt med att verksamheten utökas ökar 
behovet av parkeringar. I nuläget finns plats för ett tiotal 
bilar. En dubblering av kapaciteten är önskvärd.

• Kalkyl/utformning: P-ytorna kan utföras med grusstandard.

• Placering: På yta mellan en kommande multiarena och 
Lindåsvägen, Lerums kommun äger marken, detaljplan 
saknas.

• Tidsplan: I takt med övrig byggnation i området.
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Parkering



Idrottsplatsen

• Målgrupp: Besökare och deltagare av ridsportarrangemang 
på Sjöviks IP och föräldrar till barn på Östad skola.

• Behov/bakgrund: I samarbete med Östad skola bredda 
befintlig parkering mellan väg 190 och Sjöviks IP:s A-plan för 
att tillgodose parkeringsbehov för hästtransporter vid 
ryttartävlingar. Staket mot fotbollsplanerna för säkerhet 
samt skydd mot buskörning på planerna.

• Kalkyl/utformning: 800 000 kr. Offertunderlag har tagits 
fram. Sponsring av grus möjlig.

• Placering: I ytan mellan länsväg 190 och befintlig parkering 
intill Sjöviks IP:s A-plan. Marken ägs av Lerums kommun.

• Tidsplan: Höst och vinterarbete 2016/2017.
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Parkering och staket för säkerhet



Bohlins torg

• Målgrupp: Samtliga sjövikare och besökare/turister.

• Behov/bakgrund: Att genom en uppfräschad torgmiljö utnyttja 
historiska kopplingar för att skapa gränsöverskridande, 
informativ och hälsofrämjande samlingspunkt av det torg som 
skapades i slutet av 90-talet.

• Kalkyl/utformning: Föreningsdrivet kafé i tågkupé, två separata 
Sjöviksrundor av "Hälsans stig"-karaktär; en företrädelsevis i 
Sjöviks samhälle, en med start i Östad by. Totalt 20 skyltar. 
Tydligt barnfokus. Informationstavlor för besökare, om inte 
annat alla de som numer utnyttjar banvallen som motionsstråk 
på cykel, inlines och rullskidor och vänder just vid Bohlins torg. 
Medel till info-tavlor och finansiering av kafékupé.

• Placering: Kafé på ytan mellan bibliotek och röd 
förvaringsbyggnad. Informationstavlor (historik och nu-info) på 
lämplig plats i närheten av biblioteket. Lerums kommun äger 
marken och den är detaljplanerad.

• Tidsplan: Klart våren 2017.9

Samlingsplats i Sjövik



Parkering Sand Siro

• Målgrupp: Turister och kommuninvånare.

• Behov/bakgrund: I nuläget saknas parkering till kommunala 
badplatsen Prästens brygga. Den tidigare, vid Krokavägen, 
saknar anslutning. Det gör Prästens brygga otillgänglig för 
rullstolsburna och andra besökare på hjul.

• Kalkyl/utformning: Plastfundament på gräsyta, för ett tiotal 
bilar.

• Placering: Längs kortsidan av spontanfotbollsplanen Sand 
Siro vid Sjöhagsvägen mot Reningsverket, Lerums kommun 
äger marken.

• Tidsplan: Snarast. Under 2016.
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Badplats



Bostäder

• Målgrupp: Framtida och nuvarande sjövikare.

• Behov/bakgrund: Utgår från - ökad nyinflyttning, 
möjlighet att bo kvar längre. Det finns ett uttalat 
önskemål om att bo och åldras i sin hemort, i det här 
fallet Sjövik/Östad. Villatomter och hyreslägenheter.

• Kalkyl/utformning: Plan/vision nytillskott: Takt: 6-7 
bostäder/villor per år. Byggstart 2017. Handlar om 
tomtförsäljning. Mål 2020: 20 nya bostäder på i nedan 
föreslagna ytor.
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Fler invånare



Bostäder forts.

• Plan/vision, bo kvar längre: Utgå från ett utökat 
trygghetsboende (hemtjänst med samlingslokal att utgå 
från). Placering: LSS-boendeytan. Samverkansmöjligheter 
med LSS-boende. Dygnet-runt-bemanning önskvärt. 
Troligt krav för serviceboende (som är något svulstigare 
än ett trygghetsboende /Parasollen): Fler vårdplatser än 
det finns behov av i nuläget, cirka 50.

• Placering: Prioritering av kommunala ytor: Längs med 
Hampes väg från Utängsvägen till TDL (1) Mitt emot 
korsningen Rönnvägen/Kastanjevägen (tidigare tänkt 
som parkeringsyta) (2). Yta intill LSS-boendet (3).

• Tidsplan: 2017/2018/2019/2020
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Fler invånare



Migration

• Målgrupp: Nyanlända och sjövikare.

• Behov/bakgrund: Sjövik är en del av världen och bör därför vara 
en spegel av den föränderliga tid vi lever i, till gagn för både 
nyanlända och nuvarande befolkning.

• Kalkyl/utformning: Att se över möjligheterna att i framtiden 
placera flyktingfamiljer i befintliga och kommunalt nyttjade 
bostäder i Sjövik/Östad.

• Placering: Övervåning bibliotek, gamla lärarbostaden vid Östad 
skola och HSB-lägenheter, biblioteket äger Lerums kommun, HSB 
där äger Lerums kommun 5 lägenheter, lärarbostaden ägs av 
Lerums kommun.

• Tidsplan: Successivt med start omgående.
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Bostäder
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Tack!

Alla föreningar i Sjövik och Östad


