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Förslag till program för Bäckatorpen m.m., 

Mariestads centralort, Mariestads kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 februari 2020 att förslag till 

program för Bäckatorpen m.m., Mariestads centralort, Mariestads kommun ska bli 

föremål för samråd. 

Syftet med programmet är kartlägga och presentera rådande förutsättningar på 

platsen, föreslå en lämplig långsiktig användning och inriktning för de två 

befintliga Bäckatorpen samt ge förslag på hur cirka 15-20 stycken bostäder för 

studenter skulle kunna adderas i området. Utöver detta är avsikten att beskriva en 

möjlig utveckling av området i stort, inklusive förbättrade odlingsmöjligheter, 

installationer och mötesplatser.  

Programmet föreslår en inriktning för området, inklusive områdesstruktur, 

framtida användningar, idéer till utbyggnadsetapper, förslag till 

gestaltningskriterier för nytillkommande bebyggelse och idéer på typhus för 

framtida studentbostäder. Programmet knyter i mycket stor utsträckning an till 

kommunens Vision 2030. 

Det aktuella området är utpekat i kommunens översiktsplan för ytterligare 

bostadsbebyggelse.  

Programförslaget omfattar en del av fastigheten Marieholm 10:1 och det aktuella 

området är knappt 2,5 hektar stort. Det är beläget norr om befintlig 

villabebyggelse i Gamla Ekudden och avgränsas öster och norr av Ekuddenvägen. 

Huvuddelen av ytan är idag gräsbevuxen, och i planområdets sydvästra del finns 

två befintliga torp – sannolikt härrörande från början eller mitten av 1800-talet - 

som kommunen äger: Bäckatorpen. På platsen finns också befintliga odlingslotter 

som i första hand nyttjas av studenter vid Göteborgs Universitet.  

Förfarandet när ett program upprättas omfattar stegen samråd och godkännande 

– efter avslutat samråd sammanställs inkomna synpunkter, programmet revideras 

vid behov och godkänns därefter av kommunstyrelsen.  
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Förslaget till program finns tillgänglig på stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad 

(vardagar 7.45 - 16.30). Samtliga handlingar finns även på Mariestads kommuns 

hemsida, under mariestad.se/bäckatorpen. 

Vid svårighet att ta del av programhandlingarna genom ovanstående källor eller 

för frågor, kontakta planenheten via kommunens växel på telefonnummer 0501-

75 50 00. 

Eventuella synpunkter på programförslaget skall vara skriftliga och skickas till 

info@mariestad.se eller till: 

Mariestads kommun 

Kommunstyrelsen 

542 86 Mariestad 

Synpunkter skall ha inkommit till kommunen senast den 6 mars 2020.  
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