
 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2014-01-14 

 

§ 25, Dnr 0332/10 

Planbesked - Program för Högsbohöjd 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. I 
ärendet skall utredas möjligheten att komplettera bebyggelsen vid 
Högsbohöjd. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 33 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att komplettera omfattningen 
av Program för Högsbohöjd inom stadsdelen Högsbo med fastigheterna 
Järnbrott 117:5 och 117:6. 
 

 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 



 

 

 

Samråd om program för Högsbohöjd

§ 216, 0332/10 
Ovan nämnda program inom stadsdelen Järnbrott behandlades. 
kompletteringsbebyggelse med ca 500 bostäder på ytor som idag används till 
markparkering eller andra hårdgjorda ytor.
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
 
”Tjänsteutlåtande bil.

Byggnadsnämnden beslöt:
 
att genomföra samråd om program för 
 
(S), (MP), (V) ingav en skrivelse:
 
”Yttrande bil. 30 
 
(FP), (M), (KD) ingav en skrivelse:
 
”Yttrande bil. 31 
 
 

 

Vid protokollet 
 

 

Agnetha Carlsson 
 

 

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum

Samråd om program för Högsbohöjd 

Ovan nämnda program inom stadsdelen Järnbrott behandlades. Förslaget innebär 
kompletteringsbebyggelse med ca 500 bostäder på ytor som idag används till 
markparkering eller andra hårdgjorda ytor. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

”Tjänsteutlåtande bil. 29 

Byggnadsnämnden beslöt: 

att genomföra samråd om program för Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott.

(S), (MP), (V) ingav en skrivelse: 

(FP), (M), (KD) ingav en skrivelse: 

1(1) 

rotokoll  
Sammanträdesdatum 2015-05-19 

Förslaget innebär 
kompletteringsbebyggelse med ca 500 bostäder på ytor som idag används till 

Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott. 



 

 

 

Godkännande av samrådsredogörelse för program för Högsbohöjd inom 
stadsdelen Järnbrott

§ 526, dnr 0332/10 
Ovan nämnda program inom 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
 
”Tjänsteutlåtande bil. 56
 
Byggnadsnämnden beslöt:
 
att godkänna samrådsredogörelsen för program för Högsbohöjd inom stadsdelen 
Järnbrott  
 
att kommande detaljplanearbete 
höjd och kontorets kommentarer till inkomna synpunkter
 
S, MP, V ingav en skrivelse:
 
”Yttrande bil. 57 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 

 

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum

Godkännande av samrådsredogörelse för program för Högsbohöjd inom 
stadsdelen Järnbrott 

Ovan nämnda program inom stadsdelen Järnbrott behandlades. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

”Tjänsteutlåtande bil. 56 

Byggnadsnämnden beslöt: 

godkänna samrådsredogörelsen för program för Högsbohöjd inom stadsdelen 

kommande detaljplanearbete ska ske med utgångspunkt i program för Högsbo
höjd och kontorets kommentarer till inkomna synpunkter. 

S, MP, V ingav en skrivelse: 

1(1) 

rotokoll  
Sammanträdesdatum 2015-12-01 

Godkännande av samrådsredogörelse för program för Högsbohöjd inom 

godkänna samrådsredogörelsen för program för Högsbohöjd inom stadsdelen 

ska ske med utgångspunkt i program för Högsbo-



 

 

 

Samråd om detaljplan för bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott , en 
del av BoStad2021 

§ 472, dnr 1602/15 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Järnbrott behandlades. Planförslaget 
möjliggör cirka 550 lägenheter
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande.
 
Byggnadsnämnden beslöt:
 
att genomföra samråd om d
Järnbrott, en del av BoStad2021. 
 
Ann Catrin Fogelgren (L) ingav en skrivelse:
 
”Yttrande bilaga 17 
 
(M) (KD) ingav en skrivelse:
 
”Yttrande bilaga 18 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 

 

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum

Samråd om detaljplan för bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott , en 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Järnbrott behandlades. Planförslaget 
a 550 lägenheter norr om Pennygången och söder om Högsboleden.

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

beslöt: 

genomföra samråd om detaljplan för bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen 
Järnbrott, en del av BoStad2021.  

Ann Catrin Fogelgren (L) ingav en skrivelse: 

(M) (KD) ingav en skrivelse: 

1(1) 

rotokoll  
Sammanträdesdatum 2016-10-25 

Samråd om detaljplan för bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott , en 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Järnbrott behandlades. Planförslaget 
norr om Pennygången och söder om Högsboleden. 

etaljplan för bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen 


