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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2015-04-27 

 

Planbesked  avseende nya bostäder inom fastigheten Styrsö 2:213, inom stadsdelen 
Styrsö 

§ 172, 0710/14 
Till behandling företogs ovan nämnda planbesked. Förslaget innebär att minst tre 
bostäder kan tillskapas. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 61 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för bostäder inom 
Styrsö 2:213 inom stadsdelen Styrsö införs i produktionsplanen för år 2017. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 

Agnetha Carlsson 
 



 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 
  

   

Uppdrag, samråd och granskning av 
detaljplan för bostäder vid Villabrovägen inom 
stadsdelen Styrsö 
§ 487, 0710/14 

Beslut 
På förslag av Johan Zandin (V) beslutar byggnadsnämnden att bordlägga ärendet.  

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-04, med bilagor.  

 

 

Dag för justering 
2018-10-09 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2018-09-25 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson 

 

 



 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Uppdrag, samråd och granskning av 
detaljplan för bostäder vid Villabrovägen inom 
stadsdelen Styrsö 
§ 558, 0710/14 

Beslut 
I byggnadsnämnden. 

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

att  under planarbetet undersöka möjligheterna att bygga 
flerbostadshus på fastigheten. 

att inte ta beslut om samråd och granskning redan nu 

att  i övrigt bifalla tjänsteutlåtandet: 

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan 
för bostäder vid Villabrovägen på Styrsö, med 
standardförfarande.  

Skäl för beslut 
Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från (V)(S)(MP), bilaga 7. 

Tidigare behandling 
Bordlagt 2018-09-25. 

Yrkanden 
Ordföranden Emmali Jansson (MP) yrkar bifall till yrkandet från (V)(S)(MP), bilaga 
7. 

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

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-09-04, med bilaga. 

 

 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2018-10-23 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

 

Dag för justering 
2018-11-06 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

Yrkande V, S, MP 

Byggnadsnämnden 2018-10-23 

Ärende 33, Dnr 0710/14 

 

 

Yrkande om bostäder vid Villabrovägen 

Den bostadskategori som behövs som mest i Södra Skärgården är små, billiga lägenheter, 

t.ex. för äldre, studenter, ensamstående låginkomsttagare och unga vuxna utan barn. Den 

aktuella fastigheten skulle passa utmärkt för detta. 

 

Byggnadsnämnden föreslås därför besluta 

 

att under planarbetet undersöka möjligheterna att bygga flerbostadshus på 

fastigheten. 

 

att inte ta beslut om samråd och granskning redan nu. 

 

att i övrigt bifalla tjänsteutlåtandet. 

 



 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 
  

   

Uppdrag och samråd om detaljplan för 
bostäder vid Villabrovägen på Styrsö 
§ 134, 0710/14 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Att med ändring av tidigare beslut uppdra åt kontoret att i detaljplanen pröva 
bostäder på fastigheten i enlighet med sökandes önskemål. 
 

2. Genomföra samråd om detaljplan för bostäder vid Villabrovägen på Styrsö.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-02-01, med bilagor.  

Yrkande från (V), protokollets bilaga 5. 

Yrkanden 
Johan Zandin (V) yrkar bifall till sitt yrkande om att planarbetet avbryts.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på bifall till tjänsteutlåtandet.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

Dag för justering 
2019-03-18 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-03-01 

 

Sekreterare 
Linnéa Karlsson  

 

 



YrkandeV

Byggnadsnämnden2019-03-01

Ärende12

Diarienummer0710/14

YrkandeombostädervidVillabrovägen

DetärenstorbristpåflerbostadshusiSödraSkärgårdenochdenaktuellafastigheten

skullepassautmärktfördetta.Mentyvärrärfastighetsägarenbaraintresseradavatt

byggaenbostadshus.

Viyrkardärför

attplanarbetetavbryts.



 

 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 

  

   

Granskning av detaljplan för bostäder vid 
Villabrovägen inom stadsdelen Styrsö 

§ 20, 0710/14 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder vid Villabrovägen inom stadsdelen Styrsö.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-19, med bilagor.  

2. Yrkande V, protokollets bilaga 3.  

Yrkanden 
Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Signe Borch (V) yrkar bifall till yrkande V.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och avslå 

yrkande från Signe Borch (V) och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens förslag.  

 

Dag för justering 

2022-02-22 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Sekreterare 

Sofie Wäremalm 

 

 



Byggnadsnämnden

Yrkandeangående-Granskningavdetaljplanförbostädervid
Villabrogataninom stadsdelenStyrsö

Förslagtillbeslut
Ibyggnadsnämnden

1.Attplanarbetetavbryts.

Yrkandet
DetärenstorbristpåflerbostadshusiSödraSkärgårdenochdenaktuellafastigheten

skullepassautmärktfördetta.Meneftersomfastighetsägarenbaraärintresseradavatt

byggaenbostadshusärdettyvärrintemöjligtattåstadkommainomnuvarandeplanarbete.

Yrkande

Datum:2022-02-08

Diarienummer:0710/14

V
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