
 

 

 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 
2014-10-21 

 

§ 406, Dnr 0541/13 

Planbesked gällande bostäder och parkering vid Fyrklöversgatan inom 
stadsdelen Tolered 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
Förslaget innebär 200 lägenheter och ett parkeringshus. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 26 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 
bostäder och parkering vid Fyrklöversgatan på Tolered 122:2-3 inom 
stadsdelen Tolered införs i produktionsplanen för år 2016. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2015-06-17 

 

Uppdrag och samråd för detaljplan för Bostäder vid Fyrklöversgatan, en del av 
Jubileumssatsningen 

§ 276, 0541/13 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Tolered behandlades. Sökanden föreslår cirka 
200 nya lägenheter och ett gemensamt nytt parkeringshus inom ytan för 
markparkeringen. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 57 
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Tilläggsyrkande bil. 58 

Byggnadsnämnden beslöt med tillägg av yrkandet: 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för bostäder och parkering vid Fyrklö-
versgatan på fastigheterna Tolered 122:2-122:3, inom stadsdelen Tolered  
 
att genomföra samråd om detaljplan för bostäder och parkering vid Fyrklöversgatan 
på fastigheterna Tolered 122:2-122:3 inom stadsdelen Tolered samt 
 
att i det fortsatta planarbetet beakta synpunkterna i ovan nämnda tilläggsyrkande. 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 

 

Agnetha Carlsson 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-09-27 

 

Granskning av detaljplan för bostäder vid Fyrklöversgatan inom stadsdelen 

Tolered, en del av BoStad2021 

§ 407, dnr 0541/13 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Tolered behandlades. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att låta granska detaljplan för bostäder vid Fyrklöversgatan inom stadsdelen 

Tolered. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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