
 

 

 

 

 

Granskning av Detaljplan för förskola och bostäder vid Beväringsgatan inom 
stadsdelen Kviberg 

 

§ 388, dnr 0513/12 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Kviberg behandlades. Syftet är att möjliggöra 
byggnation ca ca 160 hyreslägenheter och en förskola.
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande:
 
”Tjänsteutlåtande bil.
 
(S, MP, V) ingav en skrivelse:
 
”Yrkande bil 42 
 
Yrkanden: 
Ordföranden Ulf Kamne (MP) bifall (S, MP, V)
 
Ann Catrine Fogelgren (FP) yrkade bifall till kontorets förslag.
 
Propositionsordning:
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall eller 
yrkandet. 
 
Votering begärdes: 
”Den som vill att nämnden skall bifalla
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit kontorets förslag.
 
Vidupprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogegren (FP), Axel 
Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej.
 
Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat:
 
att planförslaget omarbetas
 
att p-talen för nya och befintliga bostäder anpassas för att möjliggöra detta

 

Utdrag ur protokoll
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detaljplan inom stadsdelen Kviberg behandlades. Syftet är att möjliggöra 
byggnation ca ca 160 hyreslägenheter och en förskola. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

”Tjänsteutlåtande bil. 41 

(S, MP, V) ingav en skrivelse: 

Ordföranden Ulf Kamne (MP) bifall (S, MP, V)-förslaget  

Ann Catrine Fogelgren (FP) yrkade bifall till kontorets förslag. 

Propositionsordning: 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall eller avslag till (S, MP, V) 

 
”Den som vill att nämnden skall bifalla (S, MP, V)-yrkandet röstar Ja, den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit kontorets förslag. 

Vidupprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogegren (FP), Axel 

Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej.

Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat:

att planförslaget omarbetas med inriktning att parkeringsdäcket utgår 

talen för nya och befintliga bostäder anpassas för att möjliggöra detta
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detaljplan inom stadsdelen Kviberg behandlades. Syftet är att möjliggöra 

avslag till (S, MP, V) 

yrkandet röstar Ja, den som inte vill 

Vidupprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 
Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogegren (FP), Axel 

Josefson (M), Anna Wibring (M) och Hampus Hagman (KD) röstade Nej. 

Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat: 

tt parkeringsdäcket utgår  

talen för nya och befintliga bostäder anpassas för att möjliggöra detta  



 

Göteborgs Stad byggnadsnämnden

 
 
 
att låta granska detaljplan för förskola och bostäder vid Beväringsgatan 
stadsdelen Kviberg. 
 
(FP, M, KD) ingav en skrivelse:
 
”Protokollsanteckning bil. 
 

 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 

 

byggnadsnämnden, utdrag ur protokoll 

att låta granska detaljplan för förskola och bostäder vid Beväringsgatan 
 

(FP, M, KD) ingav en skrivelse: 

eckning bil. 43 
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att låta granska detaljplan för förskola och bostäder vid Beväringsgatan inom 


