
 

 

Gitte rapporterar från  
SamhällsByggnadsNämnden 180925 
Informationsägande: Håkan berättar om ICA. Solceller, perforerad asfalt, mer grönska. 

Ärende 2.  Anmälningsärenden. 

Länsstyrelsen avser att inte pröva kommunens beslut. Är det då kommunen avslagit en 
ansökan och sökande överklagat? 

Vad gäller överklagandet? Nacka tingsrätt avvisar Boijes överklagande av Liturgen 1. 

Nacka tingsrätt avslår överklagan av detaljplan för Storökan 5. Bra! 

Håkan berättar om ICA. Solceller, perforerad asfalt, mer grönska. 

Ärende 4. Byggande av carport Trosalundsberget 4. Återremiss. 

Ärende 5. Tillsynsplan PBL. Avvikelser från gällande regelverk medför ofta osämja då någon 
anmäler eller klagar. Jag önskar att man i tillsynsplanen inför rutiner kring förebyggande 
arbete och information.  

Ärende 6. Tillsynsplan Strandskydd. Se ovan. 

Ärende 7. Varför utvärderas mål 3 och 4 på SBN nivå. Saknar klimatmål.  

Ärende 8. Detaljplan för Verktyget 3 (gamla squashhallen). Inga synpunkter. 

Ärende 9. Antagande av detaljplan för Dalby 2:48. Inga synpunkter. 

Ärende 10. Detaljplan Hillesta 3:1 mfl, Hillebron. Man vill bygga några fler hus.  

Ärende 11. Detaljplan för del av Predikanten 3 mfl (Vårdcentralen) 

Planen visar ett vinnande förslag. Vilket medskick fick tävlingsdeltagarna i markanvisningen? 
Glapp i den demokratiska processen inför detaljplanearbetet. I nämnden presenteras ett 
förslag och det vi kan göra är att finjustera. Markanvisningspolicy? Här behövs ett politiskt 
initiativ i KS. 

• Är det trähus eller är det bara yttre beklädnad? Synkning mot vår klimat- och 
energiplan? 

• Perfekt för att visa på socialt och ekologisk hållbarhet. Trygghetsboende, små 
lägenheter, hyresrätter, solceller? 

Vä n s t e r p a r t i e t 
agnhärad – Västerljung – Trosa



• Kollektivtrafik: Fler åker från området. Busshållplats med bussficka på södra sidan av 
Stensundsvägen. Förklara! 

• Splittrig av handel o marknad.  
• Mycket barn. Lekplats?                   
• Kommunens gällande parkeringsnorm på 1,2. Finns det en sådan norm? I Uppsala 0,3 

i nytt område. 

Kerstin: Finns de hyresrätter inplanerade? Svar: Nej. 

Vi ser ett förslag, ofta blir det annorlunda. Svar: Information kommer ske löpande.  

• Hur hanteras klimat- och energimålet i samband med 
exploatering/detaljplanearbetet 

• Demokratiunderskott, glapp i beslutskedjan.  

Saknar behovsinventering. 

 


