
 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2014-08-12 

 

 

§ 289, Dnr 0359/14 

Planbesked angående Sannegården 7:5, stadsdelen Sannegården samt 
uppdrag för detaljplan 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. 
Förslaget innehåller bl.a. en ny byggnad i stället för den s.k. Juvelkvarnen. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 24 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 
Sannegården 7:5 införs i produktionsplanen senast år 2017. 
 

 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2015-08-18 

 

Uppdrag gällande Detaljplan för bostäder vid Valskvarnsgatan, inom stadsdelen 
Sannegården - en del av Jubileumssatsningen 

§ 338, dnr 0359/14 
Ovan nämnda ärende inom stadsdelen Sannegården behandlades. Förslaget innehåller ca 
250 lägenheter, bl.a. en ny byggnad på 23 våningar istället för Juvelkvarnen. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 40 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för bostäder vid Valskvarnsgatan 
inom stadsdelen Sannegården med standardförvarande. 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-02-09 

 

Samråd om Detaljplan för Bostäder vid Valskvarnsgatan inom stadsdelen 
Sannegården, en del av Jubileumssatsningen,  

§ 71, dnr 0359/14 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Sannegården behandlades. Syftet är att 
möjliggöra för fler bostäder och ge en bättre och tätare stad i den här delen av 
Eriksberg. 
 
Maria Lejon redogjorde för bestämmelser, gestaltning och att bygglovet skall gå 
parallellt med detaljplanen 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 26 
 
(MP, S, V) ingav en skrivelse: 
 
”Yrkande bil. 27 
 
Yrkande 
Axel Josefson (M) yrkade avslag på 1:a att-satsen i yrkandet. 
 
Propositioner 
Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall eller avslag till 1:a att-satsen i 
yrkandet. 
 
Sedan propositionerna besvarats meddelade ordföranden att han funnit den förstnämnda 
vara med övervägande Ja besvarad. 
 
Byggnadsnämnden hade alltså beslutat i enlighet med yrkandet: 
 
 att pröva möjligheten av att ändra detaljplanen för en högre exploatering  
 
att färgen på höghuset inte preciseras i plan  
 
att beslut om bygglov tas av Byggnadsnämnden  
 
att med ovanstående justeringar genomföra samråd om detaljplan för bostäder vid 
Valskvarnsgatan, inom stadsdelen Sannegården. 
 
Vid protokollet 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2017-03-21 

 

Granskning av detaljplan för bostäder vid Valskvarnsgatan inom stadsdelen 
Sannegården , en del av BoStad2021 

§ 137, dnr 0359/14 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Sannegården behandlades. Syftet är att 
möjliggöra för fler bostäder i området och ge en bättre och tätare stad i den här delen av 
Eriksberg. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att låta granska detaljplan för bostäder vid Valskvarnsgatan, inom stadsdelen 
Sannegården.  
 
(S) (MP) (V) ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bilaga 20 
 
 

 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
 


