
  
 

 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

E Göteborgs Stad 
Byggnadsnämnden 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 
2013-04-30 

§ 161, Dnr 0602/12 

Planbesked angående Brännö varv m.m. 
Till byggnadsnämnden hade inkommit begäran om planbesked enligt ovan. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

”Tjänsteutlåtande bil. 35 

Byggnadsnämnden beslöt: 

att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 
Brännö varv m.m. inom stadsdelen Styrsö kvarstår i produktionsplanen för 
år 2013. 

Vid protokollet 

Agnetha Carlsson 



  

  
  

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

Göteborgs 
~ Stad 

Byggnadsnämnden 

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2017-11-28 

Uppdrag för ändring av inriktning av 
pågående planarbete på Brännö, inom
stadsdelen Styrsö 
§ 606, 0690/13 
Ovan nämnda planarbete behandlades. 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

Byggnadsnämnden beslöt: 

att uppdra åt kontoret att ändra inriktning av pågående planarbete på Brännö av 
det på tjänsteutlåtandet rödmarkerat område, till inriktning handel. 

Vid protokollet 
Sekreterare 
Agnetha Carlsson 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 



  

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Göteborgs 
~ Stad 

Byggnadsnämnden 

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2018-06-21 

Samråd gällande detaljplan för handel på 
Brännö inom stadsdelen Styrsö 
§ 353, 0690/13 
Till behandling företogs ovan nämnda detaljplan. 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

Byggnadsnämnden beslöt: 

att genomföra samråd om detaljplan för Handel på Brännö inom stadsdelen 
Styrsö. 

Vid protokollet 
Sekreterare 
Linnéa Karlsson 
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