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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2015-10-27 

 

Planbesked angående hospice samt bostäder för äldre vid Fjordvägen inom 
stadsdelen Askim. 

§ 466, dnr 0647/15 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan.  
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 50 
 
Byggnadsnämnden ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 51 
 
Byggnadsnämnden beslöt med ändring av kontorets förslag: 
 
att meddela sökanden att planbesked för hospice och bostäder vid Fjordvägen 
införs i produktionsplanen för år 2017. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-08-30 

 

Uppdrag för detaljplan för hospice samt bostäder för äldre vid Fjordvägen, inom 
stadsdelen Askim. 

§ 350, dnr 0647/15 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Askim behandlades. Planen gäller utbyggnad 
av en hospicebyggnad närmast Fjordvägen samt en byggnad för 60+ boende med cirka 
10 lägenheter i ett plan. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för hospice samt bostäder för äldre 
vid Fjordvägen inom stadsdelen Askim med standardförfarande. 
 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2017-09-26 

 

Samråd om detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen, inom stadsdelen 
Askim 

§ 459, dnr 0647/15 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Askim behandlades. Syftet är att pröva 
möjligheten att uppföra flerbostadshus samt en byggnad avsedd för vård. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att genomföra samråd om detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen inom 
stadsdelen Askim. 
 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 



 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 
  

   

Granskning av detaljplan för vård och 
bostäder vid Fjordvägen  

inom stadsdelen Askim 
§ 277, 0647/15 
Till behandling företogs ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Askim. Maria 
Gränsbo redogjorde för ärendet. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att låta granska detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen inom 
stadsdelen Askim. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2018-05-22 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson 
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