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Handlingar
Planförslaget utgöres av originalkarta samt bestämmelser. Till
förslaget hör även beskrivning, grundkarta, fastighetsförteckning samt situationsplan.

Plandata
Planområdet som omfattar större delen av kv Bastun ligger i
sydöstra delen av centrala Haparanda . Avståndet till torget är
ca 600 meter. Kv Bastun gränsar i väster till Storgatan, i söder till Bryggargränd , i norr till Bastugränd och i öster till
grönområdet som sträcker sig mot Torne älv.
Området areal utgör ca 0,7 ha.

Planeringsförutsättningar
översiktsplan över Haparanda Centralort daterad augusti 1982
redovisar bostadsområde för småhus över det aktuella planområdet.
Gällande stadsplan över HAPARANDA STAD DEL VII som fastställts
den 27 april 1962 redovisar betr kv Bastun område för bostadsändamål, fristående hus i två våningar.
Kommunen har förvärvat tomterna 1,3 och 4 i kv Bastun och beslutat upplåta området för flerbostadshusbebyggelse. Projektering och byggande görs i HSB:s regi.

Befintliga .förhållande
Planområdet i.igger i svag östsluttning, nivåskillanden är ca
2,5 m. Vegetationen utgörs av gräsytor och buskar samt björkar
längs Storgatan samt spridda träd inom kvarteret.
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De gentekniska förhållandena är tillfredsställande och påverkar
ej bebyggelsens lokalisering. Särskild utredning har ej utförts
i samband med planarbetet.
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet utgöres av äldre
villabebyggelse som kommer att rivas i samband med nyexploateringen . Husen är för närvarande ej bebodda . Den angränsande bebyggelsen inom kvartert utgöres av två tegelvillor av hög standard. Angränsande väg- och ledningsnät är av god standard.

Planförslag
Den planerade bebyggelsen utgöres av tre flerbostadshus i två
våningar. Två av husen lokaliseras längs Storgatan, det tredje
placeras i öst-västligt läge i den östra delen av kvarteret.
Husen inrymmer sammanlagt 24 lägenheter fördelade på 12 tvårummare och 12 trerummare.
Skolor, förskolor, vård och övrig samhällsservice ligger tack
vare det centrala lä^let inom begränsade avstånd (högst 1 km).
Närlekplats anordnas inom kvarteret i skyddat. centralt läge.
Bebyggelsen får direktkontakt med grönomr^det mot älven. Den
befintliga trädvegetationen kommer till största delen att. be-^
hållas.
Angöring och parkering sker i områdets norra resp södra del mot.
Bastugränd och Bryggargränd. I anslutning till parkering byggs
förråd och soprum.
Totalt iordningställs 24 bilplatser (en pe.r lgh) varav 15 i
carport, övriga öppna platser.

Buller från trafik på Storgatan ligger inom rekommenderade
gränsvärden.
Området ansluter till gångväg som går längs älvstranden i
nord-sydlig riktning.

Planerad nybebyggelse kan ansluta till kommunalt. vatten och
avlopp i angränsande gator. Avfallshantering sker genom kommunens försorg.
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Samråd
Planarbetet har gjorts i samarbete med Haparanda kommun.
Samråd har hållits med HSB, fastighetsägare inom kvarteret,
länsstyrelsen, vägverket , kraftverket och televerket.
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