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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-08-30 

 

Johan Zandin (V) deltog inte i ärendets behandling och beslut på grund av jäv. 

********** 

 

Granskning av detaljplan för bostäder och lokaler vid Radiotorget inom stads-
delen Järnbrott, BoStad2021  

§ 355, dnr 0363/14 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Järnbrott behandlades. Syftet är att möjliggöra 
en förtätning i anslutning till Radiotorget och Bildradiogatan. Planen syftar även till att 
värna den tidstypiska bebyggelse som bevaras kring torget. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att låta granska detaljplan för bostäder och lokaler vid Radiotorget inom stads-
delen Järnbrott. 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2015-12-01 

 

Detaljplan för bostäder och lokaler vid Radiotorget inom stadsdelen Järnbrott, en 
del av Jubileumssatsningen 

§ 529, dnr 0363/14 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Järnbrott behandlades. Syftet är att möjliggöra 
en förtätning av bebyggelse i anslutning till Radiotorget och Bildradiogatan, delvis med 
lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 61 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att genomföra samråd om detaljplan för bostäder och lokaler vid Radiotorget 
inom stadsdelen Järnbrott, en del av Jubileumssatsningen. 
 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 



 

                      

         2015-12-17 
 

 
 
   

 

 

 
          

Dnr 1373/15 
Planbesked angående Flygradiogatan                                                                          
 
Byggnadsnämnden har den 1 december 2015 § 528 beslutat enligt bilagt 
tjänsteutlåtande och protokollsutdrag. 
 
Planbeskedet innebär endast att kommunen avser inleda detaljplanearbete i 
rubricerade ärende. Detaljplanearbetet kan komma att medföra ändring av 
inriktningen eller omfattningen av bebyggelsen i förslaget. Planbeskedet är 
ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas av kommunen 
 
En förutsättning för att ett planarbete ska påbörjas är att ett planavtal skrivs 
där parterna är överens om innehållet. 
 
Enligt PBL 13 kap 2 § kan planbeskedet inte överklagas. 
 
I övrigt se bilagt informationsblad angående planbesked. 
 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      

         2015-02-24 
 

 
 
   

 

 

 
          

Dnr 0363/14 
Planbesked gällande Radiotorget                                                                  
 
Byggnadsnämnden har den 10 februari 2015 § 65 beslutat att införa projektet i 
produktionsplanen för 2015 enligt bilagt tjänsteutlåtande och protokolls-
utdrag. 
 
Planbeskedet innebär endast att kommunen avser inleda detaljplanearbete i 
rubricerade ärende. Detaljplanearbetet kan komma att medföra ändring av 
inriktningen eller omfattningen av bebyggelsen i förslaget. Planbeskedet är 
ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas av kommunen 
 
En förutsättning för att ett planarbete ska påbörjas är att ett planavtal skrivs 
där parterna är överens om innehållet. 
 
Enligt PBL 13 kap 2 § kan planbeskedet inte överklagas. 
 
I övrigt se bilagt informationsblad angående planbesked. 
 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Nämndsekreterare 
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