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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2017-05-23 

 

Planbesked gällande detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom 
stadsdelen Björlanda 

§ 255, dnr 0901/16 
Till behandling företogs det den 25 april 2017 bordlagda ärendet angående ovan 
nämnda planbesked. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för friidrottsan-
läggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda införs i startplanen för år 
2017. 
 
(MP) (S) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bilaga 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Uppdrag och samråd gällande detaljplan för 
friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom 
stadsdelen Björlanda 
§ 134, 0901/16 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Björlanda behandlades. Syftet med planen 
är att bygga en anläggning för friidrott. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för friidrottsanläggning inom 
stadsdelen Björlanda med utökat förfarande 
 
att genomföra samråd om detaljplan för friidrottsanläggning inom stadsdelen 
Björlanda. 

 

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

 

”Yttrande bilaga 11 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2018-03-20 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson 
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Granskning av detaljplan för 
friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom 
stadsdelen Björlanda 
§ 461, 0901/16 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen 
Björlanda. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-07, med bilagor.  

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning 
eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

Dag för justering 
2019-09-10 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-08-27 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson  
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