Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-30
§ 372, Dnr 0378/14
Planbesked gällande bostäder på Kallebäck 3:3, inom stadsdelen Kallebäck
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Wallenstam fastighets AB
om planbesked enligt ovan. Förslaget innebär att bygga ca 1500 bostäder.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
”Tjänsteutlåtande bil. 55
Byggnadsnämnden beslöt:
att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för
bostäder på Kallebäck 3:3, före detta Arla mejeri, inom stadsdelen
Kallebäck i enlighet med produktionsplanen för år 2015.
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Protokoll
Sammanträdesdatum 2016-04-26
§ 180

Dnr 0378/14

Samråd gällande detaljplan för bostäder mm vid Smörgatan inom stadsdelen
Kallebäck - en del av Jubileumssatsningen
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Kallebäck behandlades. Syftet är att möjliggöra byggnation av ca 1500 bostäder och 20 000 m2 verksamheter, bland annat centrum
och förskola i 14 avdelningar.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
”Tjänsteutlåtande bil. 50
(MP, S, V) ingav en skrivelse:
”Yrkande bil. 51
Yrkanden
ordföranden Ulf Kamne (MP) bifall till yrkandet och
Axel Josefson (M) bifall till kontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall till sitt förslag eller Josefsons
förslag.
Votering begärdes
”Den som vill att nämnden skall bifalla ordföranden förslag röstar Ja den som inte vill
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Josefsons förslag”.
Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V),
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej.
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade byggnadsnämnden
beslutat i enlighet med yrkandet:
att torget och torggatan ska vara på allmän platsmark
att samutnyttjande mellan skolgård och naturmark beskrivs tydligare
att ändringar enligt yrkandet görs innan samråd
att genomföra samråd gällande detaljplan för bostäder mm vid Smörgatan inom
stadsdelen Kallebäck, en del av Jubileumssatsningen.
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