
 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2015-03-17 

 

§ 111, Dnr 0528/13 

Planbesked - påbyggnad med lägenheter Nordstaden 20:6, Smedjegatan - 
Postgatan stadsdelen Nordstaden  

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked från Diligentia 
Väst AB. Förslaget innebär påbyggnad av befintligt hus. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 30 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 
påbyggnad med lägenheter, Nordstaden 20:6, Smedjegatan – Postgatan 
inom stadsdelen Nordstaden, införs i produktionsplanen senast 2017. 

 
V, S, MP ingav en skrivelse: 
 
”Yttrande bil. 31 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 



Yttrande V, S, MP 
Ärende 36 

2015-03-17 
 
 

Yttrande om Smedjegatan-Postgatan 
Vi är positiva till påbyggnaden och ser gärna ytterligare en eller flera våningar jämfört med 
det presenterade förslaget. Det vore också utmärkt om man kunde passa på att bygga 
färdigt kvarteret när man ändå ska uppdatera detaljplanen. 
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Samråd om detaljplan för påbyggnad med 
bostäder vid Smedjegatan inom stadsdelen 
Nordstaden 
§ 596, 0528/13 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan inom 
stadsdelen Nordstaden.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30, med bilagor.  

Jäv  
Hannah Klang (V) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

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

Dag för justering 
2019-11-05 
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Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-10-22 

Sekreterare 
Stina Petersson Moberg 
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Granskning av detaljplan för påbyggnad av 
bostäder vid Smedjegatan inom stadsdelen 
Nordstaden 
§ 567, 0528/13 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Låta granska detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan inom 
stadsdelen Nordstaden.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-21, med bilagor.  

Jäv  
Hannah Klang (V) anmäler jäv och deltar inte i ärendets överläggning eller beslut.  

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

 

 

 

 

Dag för justering 
2020-12-01 

 

Vid protokollet 
Sekreterare 
Stina Petersson Moberg 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-11-17 
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