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Planbesked för Gathenhielmska trädgården 
och Söderlingska parken (Majorna 722:136 
m.fl.) inom stadsdelen Majorna samt Uppdrag 
för, samråd om och granskning av ändring av 
Detaljplan för servicelägenheter, 
ålderdomshem mm vid Bangatan inom 
stadsdelen Majorna 
§ 619, 0277/17 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

I enlighet med yrkandet från (MP)(V): 

att planen skall säkra att särskilt värdefulla träd och buskar sparas eller återplanteras 
så att platsens ekologiska värden bibehålls.  
 
att i övrigt bifalla förslaget till tjänsteutlåtande: 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att start för ändring av Detaljplan för 
servicelägenheter, ålderdomshem mm vid Bangatan inom stadsdelen Majorna 
preliminärt införs i startplanen för år 2019. 
 

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ändra Detaljplan för 
servicelägenheter, ålderdomshem mm vid Bangatan inom stadsdelen Majorna 
med standardförfarande. 

 
3. Genomföra samråd om ändring av Detaljplan för servicelägenheter, 

ålderdomshem mm vid Bangatan inom stadsdelen Majorna. 
 

4. Låta granska ändring av Detaljplan för servicelägenheter, ålderdomshem mm 
vid Bangatan inom stadsdelen Majorna.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i yrkandet från (MP)(V), bilaga 
2. 

Yrkanden 
Ordföranden Emmali Jansson (MP) yrkar bifall till yrkandet från (MP)(V), bilaga 2. 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2018-11-27 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla yrkandet från (MP)(V) och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-06, med bilaga. 

 

Dag för justering 
2018-12-11 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson 
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