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Utställning av detaljplan för kv Klåvestenen, 
bostäder med mera inom stadsdelen Stigber-
get 

§ 62, 0627/05 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Stigberget behandlades. 

 

(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 

 

”Yrkande bilaga 10 

 

Yrkanden 

ordföranden (MP) yrkade på återremiss av ärendet för bättre anpassning av förslaget 

 

Ann Catrine Fogelgren (L) att avgöra ärendet idag. 

 

Propositionsordning  

ordföranden ställde propositioner på beslut om återremiss eller ärendets avgörande idag 

och fann att återremissyrkandet vunnit. 

 

Votering begärdes 

”Den som vill att ärendet skall återremitteras röstar Ja den som inte vill röstar Nej. Vinner 

Nej har nämnden beslutat att avgöra ärendet idag”. 

 

Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johann 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: 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-02-06 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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att återremittera förlaget till detaljplan för att sänka höjden på husen längs       

Kjell-mansgatan, så att den visuella påverkan på landmärket Masthuggskyrkan blir 

mindre påtaglig samt säkerställa lokaler i gatuplan längs Stigbergsliden. 

 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Agnetha Carlsson 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2011-08-23 

 

§ 265, Dnr 0627/05 

Program för kv Klåvestenen, Stigberget 5:10, bostäder m.m. 

Till byggnadsnämnden hade inkommit begäran om ändring av ovan nämnda 
detaljplan inom stadsdelen Stigberget. Syftet är att se över möjligheten för 
en förändrad markanvändning för allmän plats till bostadsändamål m.m. 
 
Emir Aganovic redogjorde för ärendet 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande så lydande: 
 
”Tjänsteutlåtande etc. bil. 18 
 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att genomföra samråd om program för kvarteret Klåvestenen, bostäder 
m.m. inom stadsdelen Stigberget. 

 
Tina Wallenius (MP) ingav en skrivelse vilken hela nämnden ställde sig bakom, 
så lydande: 
 
”Tilläggsyrkande etc. bil. 19 
 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
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Sammanträdesdatum 
2011-12-13 

 

§ 657, Dnr 0627/05 

Program för kv Klåvestenen, bostäder m.m. inom stadsdelen Stigberget  

Till behandling företogs ärende angående rubricerade samrådsredogörelse. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande så lydande: 
 
”Tjänsteutlåtande etc. bil. 43 
 
Byggnadsnämnden ingav en skrivelse så lydande: 
 
”Yrkande etc. bil. 44 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att anteckna samrådsredogörelsen för program för kvarteret Klåvestenen, 
bostäder m.m. inom stadsdelen Stigberget, 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan och genomföra samråd samt 
 
att synpunkterna i ovan nämnda yrkande tas med i detaljplanearbetet. 
 

 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
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