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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-01-19 

 

Planbesked gällande detaljplan för skola, bostäder och bostäder med särskild 

service vid Härlanda Tjärn inom stadsdelarna Sävenäs och Delsjön 

§ 32, dnr 1429/15 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked från fastighetskontoret. 

Förslaget innebär nybyggnad av skola, bostäder och bostäder med särskild service. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

 

”Tjänsteutlåtande bil. 37 

 

(MP, S, V) ingav en skrivelse: 

 

Yrkande bil. 38 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att de synpunkter som beskrivits i (MP, S, V)-yrkandet förs in i det fortsatta 

planarbetet och 

 

att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för skola, 

bostäder och bostäder med särskild service vid Härlanda tjärn inom stadsdelarna 

Sävenäs och Delsjön införs i produktionsplanen senast för år 2017. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 

 



 
 
 
 
 
 

Yrkande MP, S, V 
Byggnadsnämnden 2016-01-19 

Ärende 36 Dnr 1429/15 
 
 
Yrkande Planbesked gällande detaljplan för skola, bostäder och bostäder 
med särskild service vid Härlanda tjärn inom stadsdelen Sävenäs och 
Delsjön. 
 
Vi vill ge positivt Planbesked gällande detaljplan för skola, bostäder och bostäder 
med särskild service vid Härlanda tjärn inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön. 
Planen ger ett välkommet tillskott av bostäder och skolplatser. Vi är även positiva 
till att placera skolor i anslutning till grönområden för samutnyttjande, men det 
bör också finnas bostäder nära skolan, för att öka tryggheten på skolgården 
kvällstid.  
 
Den nya bebyggelsen bör ansluta till befintlig bebyggelse på ett sätt som tillför 
stadskvalitéer och en högre exploateringsgrad. Nya enbostadshus får gärna 
blandas in med flerbostadshusen och antalet bostäder bör kunna höjas från 130 
stycken till omkring 200. Vi vill även skicka med till lokalförvaltningen att 
idrottshallen bör ansluta till gatan för skapa en trygg entré för föreningar som vill 
nyttja lokalen kvällstid. 
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta: 
 
att de synpunkter som beskrivits ovan förs in i det fortsatta planarbetet. 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-03-22 

 

Planbesked gällande detaljplan för bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen 

Sävenäs - en del av Jubileumssatsningen 

§ 130, dnr 1271/15 

Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Göteborgs Stads Bostads AB om 

planbesked enligt ovan. Förslaget innebär nybyggnad av ca 110 bostäder i 3 punkthus. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett: 

 

”Tjänsteutlåtande bil. 58 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för bostäder vid 

Smörslottsgatan, Sävenäs 58:4 m.fl. inom stadsdelen Sävenäs införs i 

produktionsplan senast för år 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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