
 

 

 

Samråd om detaljplan för bostäder vid Briljant
stadsdelen Tynnered, en del av BoStad2021

§ 410, dnr 1202/15 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Tynnered behandlades. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande.
 
(S, MP, V) ingav en skrivelse:
 
”Yrkande bilaga 19 
 
Yrkande 
Ordförande Ulf Kamne (MP) yrkade bifall till sitt förlag och
 
Axel Josefson (M) yrkade bifall till kontorets förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt eller Josefsons förslag och 
fann sitt förslag vara med övervägande Ja besvarad.
 
Votering begärdes 
”Den som vill att nämnden skall 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Josefsons förslag”.
 
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Fogel
Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej.
 
Då omröstning utfallit med fem Ja och fyra Nej hade b
 
att det fortsatta planarbetet ska inriktas m
Briljant- och Smarag
byggd parvis, att impedimentytan ska 
 
att genomföra samråd om detaljplan för bostäder vid Briljant
inom stadsdelen Tynnered.
 
 
Vid protokollet 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 

 

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum

Samråd om detaljplan för bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan inom 
stadsdelen Tynnered, en del av BoStad2021 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Tynnered behandlades.  

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

(S, MP, V) ingav en skrivelse: 

Ordförande Ulf Kamne (MP) yrkade bifall till sitt förlag och 

rkade bifall till kontorets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt eller Josefsons förslag och 
fann sitt förslag vara med övervägande Ja besvarad. 

”Den som vill att nämnden skall bifalla ordförandens förslag röstar Ja. Den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Josefsons förslag”. 

Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Fogelgren, Axel Josefson (M), Anna 
Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 

Då omröstning utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden

satta planarbetet ska inriktas mot att tillkommande bebyggelse 
Smaragdgatan ska ansluta direkt till gatusektion och vara samman

parvis, att impedimentytan ska minimeras och exploateringen utökas samt

att genomföra samråd om detaljplan för bostäder vid Briljant -
inom stadsdelen Tynnered. 

1(1) 

rotokoll  
Sammanträdesdatum 2016-09-27 

och Smaragdgatan inom 

 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt eller Josefsons förslag och 

bifalla ordförandens förslag röstar Ja. Den som inte vill 

Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
gren, Axel Josefson (M), Anna 

yggnadsnämnden beslutat: 

ot att tillkommande bebyggelse längs 
gatusektion och vara samman-

meras och exploateringen utökas samt 

- och Smaragdgatan 



 

 

 

Planbesked och uppdrag gällande detaljplan för bostäder vid Briljant
Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered, en del av 

§ 527, dnr 1202/15 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Stena Fastigheter Tynnered AB om 
planbesked enligt ovan. Förslaget innebär en komplettering av befintliga bostäder med 
ca 200 lägenheter. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ing
 
”Tjänsteutlåtande bil. 58
 
Byggnadsnämnden beslöt:
 
att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för Bostäder vid 
Briljant- och Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered som en del av Jubileums
satsningen 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för Bostäder vid Bril jant
Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered
 
S, MP, V ingav en skrivelse:
 
”Yttrande bil. 59 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 

 

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum

Planbesked och uppdrag gällande detaljplan för bostäder vid Briljant
Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered, en del av Jubileumssatsningen

byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Stena Fastigheter Tynnered AB om 
planbesked enligt ovan. Förslaget innebär en komplettering av befintliga bostäder med 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

”Tjänsteutlåtande bil. 58 

Byggnadsnämnden beslöt: 

meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för Bostäder vid 
och Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered som en del av Jubileums

toret att upprätta detaljplan för Bostäder vid Bril jant
Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered. 

S, MP, V ingav en skrivelse: 

1(1) 

rotokoll  
Sammanträdesdatum 2015-12-01 

Planbesked och uppdrag gällande detaljplan för bostäder vid Briljant - och 
Jubileumssatsningen 

byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Stena Fastigheter Tynnered AB om 
planbesked enligt ovan. Förslaget innebär en komplettering av befintliga bostäder med 

meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för Bostäder vid 
och Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered som en del av Jubileums-

toret att upprätta detaljplan för Bostäder vid Bril jant - och 



 

 1(1) 

 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2017-04-25 

 

Granskning av detaljplan för bostäder vid Briljant-  och Smaragdgatan inom 
stadsdelen Tynnered, en del av BoStad2021 

§ 218b, dnr 1202/15 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Tynnered behandlades. Planförslaget 
möjliggöra ca 270 lägenheter väster om Briljant- och Smaragdgatan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att låta granska detaljplan för bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan, inom 
stadsdelen Tynnered, en del av BoStad2021. 
 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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