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Petter Frid 
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Detaljplan för bostäder och förskola vid Björkhöjdskolan 
inom stadsdelen Tynnered i Göteborg  

 

Planarbete har startat i enlighet med beslutad produktionsplan. 

Ärendet ingår i Produktionsplan för 2012 beslutad av BN 2011-11-29 som ärende 

Björkhöjdsskolan, bostäder. 

Ärendet har anmälts till BN 2012-12-18. 

Detaljplanen upprättas med normalt förfarande. 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2015-12-01 

 

Samråd gällande detaljplan för bostäder och förskola vid Björkhöjdsskolan inom 

stadsdelen Tynnered 

§ 520, dnr 0633/12 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Tynnered behandlades. Syftet är möjliggöra 

för en bättre användning av området vid före detta Björkhöjdsskolan. 

 

Maryam Sepehr redogjorde för förslaget. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

 

”Tjänsteutlåtande bil. 46 

 

MP, S, V ingav en skrivelse: 

 

”Tilläggsyrkande bil. 47 

 

Yrkande 

Ordföranden Ulf Kamne MP bifall till kontorets förslag med tillägg av tilläggsyrkandet. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall eller avslag till tilläggsyrkanden. 

 

Sedan propositionerna besvarats meddelade ordföranden att han funnit den förstnämnda 

vara med övervägande Ja besvarad 

 

Byggnadsnämnden hade alltså beslutat: 

 

att genomföra samråd om detaljplan för bostäder och förskola vid 

Björkhöjdsskolan inom stadsdelen Tynnered 

 

att i kommande planarbete se över möjligheterna att ha med sammanhängande 

stråk genom området och dess omgivning samt att möjliggöra högre byggnader 

 

att i samband med att ärende återkommer till nämnden för granskningsbeslut 

redogöra för på vilket sätt punkterna tagits om hand. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-08-30 

 

Granskning av detaljplan för bostäder samt förskola vid Björkhöjdsskolan inom 

stadsdelen Tynnered  

§ 348, dnr 0633/12 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Tynnered behandlades. Syftet är att 

möjliggöra för bostäder och förskola vid före detta Björkhöjdsskolan. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att låta granska detaljplan för bostäder samt förskola vid Björkhöjdsskolan inom 

stadsdelen Tynnered. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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