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MEDDELANDE OM OMBYGGNAD AV ODLINGSLOTTERNA I 

BJÖRKMANKANS OCH INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE 

10.5.2022 KL. 17 

 

Planeringen av en ombyggnad av odlingslotterna i Björkmankans har inletts. Planeringsarbetet fortsätter år 2022 

genom en kartläggning av problemen i området, ett informationsmöte och arbete med planerna.  

Vi ordnar ett informationsmöte för odlarna tisdag 10.5.2022 kl. 17–19 vid odlingslotterna. På mötet presenterar vi 

planutkastet och lyssnar på odlarnas idéer och önskemål om odlingslotterna. Planutkastet publiceras en vecka före 

mötet på stadens webbplats. Samtidigt publiceras också en webbenkät om iståndsättningen av odlingslotterna. 

Enkäten delas också ut på papper på mötet. Svarstiden för enkäten är till 17.5.2022. 

Planen för ombyggnad blir färdig i slutet av sommaren och publiceras sedan på webben.  

Iståndsättningsarbetena infaller preliminärt år 2023. Målet är att de nya odlingslotterna kan tas i bruk våren eller 

sommaren 2024. 

Ombyggnaden av odlingslotterna i Björkmankans gäller hela området. Syftet med iståndsättningen är att göra 

ändringar i var lotterna och gångerna mellan dem ligger, förenhetliga lotternas storlek, markera dem på nytt, 

reparera vattenkranar och installera nya samt förbättra möjligheterna till underhåll.  

Den södra delen av området för odlingslotterna avlägsnas. Orsaken till detta är bland annat de åtgärder som hänför 

sig till hanteringen av översvämning av Gräsaån och konstruktioner som delvis är belägna i det sydligaste området 

(lotterna nr 67–92, sammanlagt 26 lotter). Målet är att ersätta området som avlägsnas genom att utvidga det 

nuvarande området både västerut och norrut. 

Det är inte möjligt att odla på området under byggtiden. Växter och utrustning ska avlägsnas från odlingslotterna 

före utgången av 2022. Odlarna kan flytta fleråriga växter till ett separat tillfälligt område som upprättas av staden 

utanför byggplatsen hösten 2022. Odlarna har själva ansvar för att flytta växterna och för att sköta dem under tiden 

de är på det tillfälliga området. Vi ordnar en bevattningsplats på det tillfälliga området. Det är inte möjligt att lagra 

annan utrustning eller annat material på området – odlarna ska avlägsna dessa. Konstruktionerna kan återställas i 

enlighet med reglerna för odlingslotter när byggandet har avslutats. Närmare anvisningar om tömning av lotterna, 

om det tillfälliga området och om andra arrangemang och tidtabeller ges separat i slutet av sommaren 2022 på 

odlingslotternas infotavla och via kontaktpersonen för odlingslotterna. 

Staden tar inte ut hyra för de år då det inte är möjligt att odla i området. De odlare som har arrendeavtal har företräde 

när lotterna omfördelas. Avtalen kommer att förnyas eftersom numreringen av lotterna ändras efter ombyggnaden.   

Ombyggnaden av odlingslotterna är en del av en större helhet, det vill säga hanteringen av översvämning av 

Gräsaån och Söiliängen. Gatu- och parkplanerna för Söiliängsgatan och översvämningsvallen i Lukubäcksparken 

utarbetas våren 2022 och information om planerna ges i samband med gatu- och parkplaneringen för Söiliängen 

och Lukubäcksparken. Planen för Söiliängen och Lukubäcksparken omfattar det ungefärliga området där den nya 

utbyggnaden av odlingslotterna ligger och det område där de odlingslotter som nu avlägsnas eftersom de blir under 

översvämningskonstruktioner ligger. På invånarmötet om odlingslotterna i Björkmankans 10.5.2022 presenterar vi 

mer detaljerade åtgärder och arrangemang i anslutning till byggandet av lotterna. 

 


