
 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-01-20 

 

§ 21, Dnr 0378/12 

Granskning - Detaljplan för bostäder vid Ärlegatan stadsdelen Majorna  

Till behandling företogs det den 16 december 2014 bordlagda ärendet 
angående ovan nämnda detaljplan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett den 16 december daterat utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 19 
 
MP, S V ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 20 
 
Yrkanden: 
Ordföranden Ulf Kamne (MP) yrkade på att dela planen, område A öster kan 
gå vidare till granskning och återremiss av område B i väster. 
 
Ann Catrin Fogelgren (FP) yrkade bifall till kontorets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställde först propositioner på ärendets avgörande idag eller 
återremiss och fann att byggnadsnämnden beslutat att avgöra ärendet idag.  
 
Härefter yrkade ordföranden att planen skulle delas. 
 
Votering begärdes. 
 
”Den som vill att ärendet skall delas röstar Ja den som inte vill röstar Nej. 
Vinner Nej har nämnden beslutat i enlighet med kontorets 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 omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat – 
med ändring kontorets förslag: 
 
att dela planen i två delar område A (öster) och område B (väster) 
 
att genomföra granskning av område A (öster) och återvinningsplatser 
 



 

 

att återremittera område B (väster) och Ärlegården för att utforma detalj-
planen mer i enlighet med planprogrammet med lameller i cirka fyra vå-
ningar längs med gatan. Det är viktigt att bevara utsiktspunkterna från ber-
get. Lägre P-tal ska prövas för att minska behovet av sprängning. Bestämm-
elser om verksamheter i bottenvåning bör finnas kvar.  

 
FP, M, KD ingav två skrivelser: 
 
”Yttrande bil. 21 
 
”Yttrande bil. 22 
 
 
 

Vid protokollet 
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