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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 127
Kontoret informerar
Lars Öberg informerade om följande på SPN:
-

Resthantering av uppdrag till SBK
Älvsby industriområde
Tomrörsinvesteringar
Näverängsvägen

Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 128
Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i
brådskande ärenden
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Dnr.

Del. Nr

Delegation

Delegat

Beslutsdatum

14SPN/0649 9.5

Periodisk besiktning
Telegrafholmens
reningsverk

SBC

2014-10-28

13SPN0804 9.5

Avrop riskanalys PK2

VA

2014-10-30

14SPN/0523 9,5

Avrop Projektledare KLC
Kil

VA- och
renhållningschef

2014-11-13

14SPN/0652 9.5

Avrop Skötselprogram
damm Ekobacken

VA- och
renhållningschef

2014-11-14

14SPN/0578 1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-11-07

9,5

justering

|

Ombyggnad av Hemmesta VA- och
vattenverk
renhållningschef

2014-11-20

14SPN/0657 1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-11-20

14SPN/0659

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-11-20

14SPN/0634

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-11-20

14SPN/0666

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-11-11

14SPN/0590

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-11-21

14SPN/0607

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-11-24

14SPN/0665

1.4

Belägenhetsadress

Mex-chef

2014-11-10
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14SPN/0709

1.4

Belägenhetsadress

Mex-chef

2014-11-25

14SPN/0682

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-12-01

14SPN/0713

1.4

Belägenhetsadress

Mex-chef

2014-11-26

14SPN/0719

1.4

Belägenhetsadress

Mex-chef

2014-12-01

14SPN/0720

1.4

Belägenhetsadress

Mex-chef

2014-12-01

14SPN/0721

1.4

Belägenhetsadress

Mex-chef

2014-12-01

14SPN/0722

1.4

Belägenhetsadress

Mex-chef

2014-12-01

14SPN/0627

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-12-02

11SPN/0063

9.5

Avrop VA-projektering
Strömma S4

VA

2014-12-03

11SPN/0064

9.5

Avrop VA-projektering
GC/HL Strömma

VA

2014-12-03

14SPN/0734

3.1

Va anstånd

VA

2014-12-02

14SPN/0623

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-12-08

14SPN/0703 1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-12-09

14SPN/0673 1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-12-08

14SPN/0684

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-12-10

14SPN/0687

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-12-10

14SPN/0706

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-12-10

14SPN/0669

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-12-12

14SPN/0693

1.8

Nybyggnadskarta

SBC

2014-12-15

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Delegationsbeslut, 2014-12-09.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 129
Detaljplan för Skeviksstrand, Stora Kovik 1:1 m fl
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Detaljplan för Skeviksstrand, Stora Kovik 1:1 m fl skickas ut på samråd.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Skeviksstrand omfattar ca 190 fritidshus och året runt-bostäder och är i
kommunens översiktsplan för 2012-2030 utpekat som ett PFO-område
(prioriterat förändrings-område). Ett planförslag har nu tagits fram med
större byggrätter och möjlighet att bygga ut kommunalt vatten och avlopp.
Planen medger också förskola eller gruppboende samt ca åtta nya byggrätter
för friliggande villor.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Skeviksstrand, Stora Kovik 1:1 m fl, 201411-25.
Plankarta
Planbeskrivning.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 130
Detaljplan för del av Tjustvik 1:1 m fl Hålludden
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Detaljplan för del av Tjustvik 1:1 m fl Hålludden skickas ut på samråd.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggrätter för servicebyggnader på
konsthall Artipelag AB:s fastighet Tjustvik 1:10, ändra befintliga vägen från
enskild väg till allmän väg inom fastigheterna Tjustvik 1:1 och Gustavsberg
1:7 och förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten avseende vägområdet
kring Hålluddsvägen.
Genom ändring av vägens huvudmannaskap kan exploateringsavtalen för
Östra Hålludden fullföljas.
Detaljplanen ska möjliggöra åtgärder som krävs för att Hålluddsvägen ska
uppnå SL:s standard för busstrafik och kommunens riktlinjer för trafiksäkra
vägar men samtidigt bibehålla vägens sträckning. Känslan av småskalighet
och skydd för värdefull kultur- och naturmiljö ska bibehållas. I detaljplanen
bekräftas en befintlig gång- och cykelväg och två befintliga
parkeringsplatser.
De i Länsplanen angivna åtgärderna på väg 222 vid trafikplats Hålludden
möjliggörs i detaljplanen.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Detaljplan för del av Tjustvik 1:1 m fl Hålludden, 201411-24.
Plankarta, del 1
Plankarta, del 2
Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning med tillhörande checklista
Uppföljningsdokument för miljöaspekter
Dagvattenutredning
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 131
Gatukostnadsutredning för del av Hålluddsvägen
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Gatukostnadsutredning för del av Hålluddsvägen skickas ut på samråd.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Gatukostnadsutredningen avser detaljplaneområde mellan väg 222 vid
trafikplats Hålludden och gräns till detaljplan för Östra Hålludden (Dp 165).
Kommunen kommer att vara huvudman för allmän platsmark inom
detaljplaneområdet och avser att bredda vägen i enlighet med detaljplanen.
Gatukostnadsutredningen ska ligga till grund för fördelning av kostnader för
komplettande vägarbeten och utgör underlag för debitering av
gatukostnadsersättning för fastigheterna inom fördelningsområdet.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Gatukostnadsutredning för del av Hålluddsvägen, 201411-24.
Fördelningsområde
Omfattningsbeskrivning
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 132
Samråd om detaljplan för Brunn 1:507, särskilt boende i
Pilhamn, Värmdö kommun
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att samråda om förslag till
detaljplan för Brunn 1:507, särskilt boende i Pilhamn.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden.
Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett
särskilt boende med möjlig användning även för ungdoms-/studentbostäder
på fastigheten Brunn 1:507. Planområdet omfattar del av fastigheten Brunn
1:507 och markägare är Värmdö kommun. Detaljplaneförslaget innebär att
den mark som idag består av infartsparkering tas i anspråk för byggandet av
ett särskild boende och/eller ungdomsbostäder. Därutöver innehåller
planförslaget en angöring till förskolan som är inrymd i Pilhams gamla
skola samt en angöring till en förskola inrymd i det intilliggande
flerbostadshuset vid Mäster Palms väg.
Planområdet har besvärliga grundförhållanden och är dessutom låglänt
vilket medför att det behöver fyllas upp knappt en meter för att klara
översvämningskraven. Inom planområdet finns en pumpstation som kräver
skyddsavstånd och området är bullerstört från Ingarövägen. Strandskydd
råder inom en del av området och återinförs vid planändringen inom 100 m
från strandlinjen. Planeringsförutsättningarna innebär att bebyggelsen måste
placeras så nära Ingarövägen som möjligt men blir då i gengäld bullerstörd.
För att inte behöva uppföra bullerplank har en skiss till utformning av den
nya bebyggelsen tagits fram där delar av byggnaden fungerar som
bullerskärm för bostadsrum och uteplatser. Inre kommunikationsytor och
gemensamma utrymmen förläggs mot vägen och boende/sovrum samt
uteplatser förläggs mot den tysta sidan mot sjön eller mot atriumgårdar.
Strandområdet och skogen utgör en värdefull närmiljö för det särskilda
boendet men även för allmänheten. I planförslaget föreslås att de goda
förutsättningarna tillvaratas på olika sätt genom gångvägar och
gångbro/brygga vid stranden och i vassen.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Samråd om detaljplan för Brunn 1:507, särskilt boende i
Pilhamn, Värmdö kommun, 2014-11-20.
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Behovsbedömning med bilaga
justering
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Fastighetsförteckning
Bullerutredning, Trivector 2014:88
Naturvärdesbedömning, Svensk Ekologikonsult 2014-10-14
Översiktlig geoteknisk utredning WSP 2006-02-27
Skiss till vård- och omsorgsboende Marge Arkitekter 2012
Sändlista

SBK
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 133
Antagande av detaljplan för Ripvägen m fl, Strömma delområde
S4B
Samhällsplaneringsnämndens förslag

1. Detaljplan för Ripvägen m fl, Strömma delområde S4B antas.
2. Utställningsutlåtandet godkänns.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Syftet med planarbetet för detaljplanen för Ripvägen m fl, Strömma S4B
syftar till att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för
kommande bebyggelseutveckling. Planom-rådet omfattar idag ett hundratal
fastigheter med en blandning av permanentbostäder och fritids-hus. Vidare
är målsättning att tillvarata områdets karaktär och samtidigt möjliggöra viss
utveckl-ing. Minsta fastighetsstorlek är i allmänhet föreslagen till 2500 m².
Vid fullt utnyttjande av del-ningsmöjligheter resulterar förslaget i ca 60 nya
fastigheter. Byggrätten varierar med storleken på fastigheten. Planförslaget
säkerställer natur- och vattenområden samt områden som behövs för
dagvattenhanteringen. Planområdet är ca 70 hektar.
Planförslaget har varit ute på samråd från den 4 april till den 2 maj 2011 och
utefter inkomna synpunkter från sakägare med flera så reviderades
planförslaget fram till våren 2014. Efter sam-rådet förändrades vissa
förutsättningar angående planens genomförande. Plangränsen redigera-des
och två områden lyftes ur till närliggande kommande detaljplaner. Syftet
med detta var att fastigheterna ansåg lämpa sig bättre i de kommande
närliggande detaljplanerna än i den för Rip-vägen m.fl. Som följd av detta
minskade planområdet i sin omfattning. Vidare togs bestämmel-sen bort om
högst antal tillåtna fastigheter inom varje kvarter. Bestämmelsen för minsta
fastig-hetsstorlek blev istället styrande vid fastighetsbildningen. Efter
samrådet togs även ett flertal ut-redningar och undersökningar fram som
underlag för planen. Utredningarna belyser olika möj-ligheter och
begränsningar inom planområdet som har implementerats i
utställningshandling-arna.
Detaljplanen ställdes ut för utställning från 2014-05-20 till 2014-06-13.
Utställningen förlängdes sedan till 2014-07-23. Orsaken till förlängningen
var att informera om planens förslag till upp-hävande av strandskyddet
enligt 7 kap 15 § miljöbalken. Totalt inkom 19 synpunkter under utställningstiden var av 10 från fastighetsägare eller enskilda personer.
Synpunkterna i samband med utställning har föranlett att planförslaget inför
antagande har kompletterats men till största delen är samma
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planbestämmelser kvar. Samtliga förändringar är av den omfattning och
karak-tär som enligt kontorets bedömning kan göras efter granskning.
Inför antagande har även upphävande av strandskydd inom kvartersmark för
B, E2, E1 och V1 samt lokalgata inom rubricerat område skickats in till
länsstyrelsen. Upphävande av strandskydd beviljades enligt ansökan. Inför
utställningen kungjordes att delar av strandskyddet avsågs upp-hävas. Efter
utställningen förändrades kontorets uppfattning om vilka områden som
avsågs upp-hävas och vattenområde för WV1 och WE togs bort då ett
upphävande ansågs försämra livsvill-koren för djur- och växtlivet på land
och i vatten.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Antagande av detaljplan för Ripvägen m fl, Strömma
delområde S4B, 2014-11-27.
Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Markintrångskarta, nov 2014
Utställningsutlåtande, nov 2014
Sändlista

KS
KF
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 134
Start-PM för detaljplan för trygghetsboende i anslutning till
Gustavsgården
Samhällsplaneringsnämndens förslag

Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan
för trygghetsboende antingen inom fastigheten Gustavsberg 1:51 och/eller
inom fastigheten Gustavsberg 1:144.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 29 januari 2014 beslutat att uppdra åt
Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett start-PM för detaljplan för
trygghetsboende i anslutning till Gustavsgården. Den plats som i första hand
är aktuell för en lokalisering av ett trygghetsboende är gårdsmarken mellan
Gustavsgården och intilliggande bostadshus norr därom. Ytterligare en
möjlig plats kan vara strax nordväst om Gustavsgården i anslutning till de
befintliga punkthusen. Båda platserna ligger inom Bp 27 och markägare är
Värmdöbostäder. Planen anger bostadsändamål och den aktuella platsen är
punktprickad, mark som inte får bebyggas. En tredje möjlighet kan vara en
plats i anslutning till Gustavsgården, på andra sidan Trallbanevägen, inom
detaljplan Sp10. Marken utgörs av parkmark och markägare är Värmdö
kommun. Kontoret föreslås få i uppdrag att utreda alla tre möjligheterna till
planläggning för trygghetsboende.
Samhällsplaneringsnämnden har tidigare på kontorets underlag avslagit en
ansökan om komplettering av bostadsbebyggelsen i Hästhagen enligt ovan.
Det förslaget skulle innebära en relativt betydande förtätning som ansågs
strida mot områdets karaktär och förutsättningar. Kontoret bedömer dock att
ett mindre tillskott av bostäder i området i form av trygghetsboende är
möjlig som varsam förtätning.
Alla tre platserna ingår i ett större riksintresseområde för kulturmiljövården.
I Hästhagen finns bebyggelse från slutet av 40-talet och början av 50-talet
som uppfördes av Gustavsbergsfabriken och området och bebyggelsens
karaktär anses ha stort kulturhistoriskt intresse. Bostadshusen är
omsorgsfullt inpassade i naturen. Utformningen av ny bebyggelse bör ske
med stor hänsyn till att området är av riksintresse för kulturminnesvården.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Start-PM för detaljplan för trygghetsboende i anslutning
till Gustavsgården, 2014-11-27.
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 135
Planbesked för ändring av byggnadsplan Brunn 1:1 m.fl för
fastighet Brunn 1:330 m.fl
Planbesked för ändring av byggnadsplan Brunn 1:1 m.fl för fastighet Brunn
1:330 m.fl utgick.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-16
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 136
Samråd för Munkmora, Ösby 1:46, 4:2 m fl
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Detaljplan för Munkmora, Ösby 1:46, 4:2 m fl skickas ut på samråd.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Planförslaget innefattar totalt ca 115 bostäder i Munkmora. Planområdet
utgörs av två delområden, ett vid Markörplan i söder och ett vid
Skyttevägens vändplan. I södra delen föreslås två punkthus, ett på 6
våningar och ett på 10 våningar. Husen placeras dels på samma plats som en
nuvarande lägre affärslokal och dels på naturmark. Den mark som idag är
torg och ägs av Värmdö kommun föreslås övergå till VärmdöBostäder och
bli en ny bostadsgård. Den stora parkeringsytan invid Markörplan förslås
istället bli allmän plats med torg och aktivitetsyta. I norra delen föreslås en
byggnad på 10 våningar på mark som delvis är parkering, och delvis
naturmark. Parkeringar föreslås fortsättningsvis som markparkeringar och
som parkering i garage.
Planen omfattar även den bussgata som förbinder Skyttevägens vändplan
med Meitens väg i väster. Denna har idag inte planstöd utan är anlagd på
parkmark. Planen möjliggör även plats för en gångbana längs bussgatan.
Kopplingen kommer även fortsättningsvis vara bussgata och stängd för
övrig trafik. Den mark som berörs i planen tillhör idag VärmdöBostäder och
Värmdö kommun.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Samråd för Munkmora, Ösby 1:46, 4:2 m fl, 2014-11-24.
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Behovsbedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
Barnkonsekvensanalys
Dagvattenutredning
Bullerutredning
Sändlista

SBK
Bygg- och miljökontoret
VärmdöBostäder
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Dnr 13SPN/0804

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-16

Sid 17 av 24

Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 137
Godkänna förfrågningsunderlag, Gatu- och ledningsentreprenad
Porslinskvarteren etapp 2
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Förfrågningsunderlag för upphandling av gatu- och ledningsentreprenör till
Porslinskvarteren (f.d. Fabriksstaden) etapp 2 antas.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden.
Ärendebeskrivning

Förfrågningsunderlaget avser upphandling av entreprenör för byggande av
gator och ledningar inom etapp 2 Porslinskvarteren och behöver godkännas
av nämnden före utskick. I samband med gatu- och VA-arbeten utförs även
arbeten åt andra ledningsägare.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Godkänna förfrågningsunderlag, Gatu- och
ledningsentreprenad Porslinskvarteren etapp 2, 2014-11-24.
Administrativa föreskrifter för entreprenadarbetet
Förfrågningsunderlag entreprenadarbetet
Sändlista

VA- och renhållningsenheten
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VÄRMDÖ KOMMUN
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Dnr 14SPN/0585

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-16

Sid 18 av 24

Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 138
Kommunal VA-anslutning till Skeviks gård, Skevik 1:189
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Fastigheten beviljas anslutning till kommunalt VA.
2. Utbyggnad av huvudledningar för vatten och avlopp mot Norra
Lagnö tidigareläggs under förutsättningar att avtal tecknas som
reglerar att kostnader relaterade till tidigareläggningen erläggs av
fastighetsägaren.
3. Anslutningsavgifter för fastigheten erläggs enligt vid tidpunkt
gällande VA-taxa.
4. Tomrör för fiberutbyggnad läggs ner om det inte redan finns.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Skeviks Gårds konferensanläggning är i kommunens översiktsplan 20152030 utpekad som arbetsplatsområde. Skeviks Gård ligger utanför
kommunens verksamhetsområde för VA. Verksamhetsområdet och
fastighetens läge redovisas i bilaga 2. Möjligheten att ansluta fastigheten
finns först när huvudledningar till Norra Lagnö, prioriterat
förändringsområde fram till 2025, har byggts ut.
Fastighetsägaren är positiv till att träffa överenskommelse med kommunen
om att finansiera kostnader relaterade till tidigareläggning av utbyggnaden,
för att konferensanläggningen ska kunna anslutas till kommunalt VA så
snart som möjligt.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Kommunal VA-anslutning till Skeviks gård, Skevik 1:189,
2014-11-26.
Ansökan om VA-anslutning
Karta
Yrkande

Malin Åberg-Aas (MP) yrkar på att tomrör för fiberutbyggnad läggs ner om
det inte redan finns.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om nämnden beslutar att bifalla kontorets
förslag med tillägg av Åberg-Aas (MP) yrkande och finner att nämnden
beslutar enligt kontorets förslag med tillägg av Åberg-Aas (MP) yrkande.
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Sändlista

SBK/VA
Fastighetsägaren
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Dnr 14SPN/0642-353 Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 139
Lokal trafikföreskrift gällande zontavlor med generellt
parkeringsförbud utmed vägområde inom Värmdö Evlinge
samfällighets vägar
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Ansökan om generellt parkeringsförbud utmed vägområde inom Värmdö
Evlinge samfällighets vägar antas.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Ärendet har initierats av styrelsen i Värmdö Evlinge samfällighetsförening.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Lokal trafikföreskrift gällande zontavlor med generellt
parkeringsförbud utmed vägområde inom Värmdö Evlinge samfällighets vägar,
2014-10-27.
Karta
Reservationer och protokollsanteckningar

Malin Åberg-Aas reserverar sig mot beslutet.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 140
Lokal trafikföreskrift gällande 30km/h del av Skärgårdsvägen,
Gustavsbergsvägen, Ga:skärgårdsvägen
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Ansökan om 30km/h del av Skärgårdsvägen, Gustavsbergsvägen och
Ga:skärgårdsvägen antas.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Ärendet har uppkommit då invånare klagat på osäkra skolvägar. Enligt
beslut i nämnden 13SPN/0919 skall trafiksäkerhetshöjande åtgärder för
oskyddade trafikanter göras på Gustavsbergsvägen och Gamla
Skärgårdsvägen och detta är ett led i ärendet.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Lokal trafikföreskrift gällande 30km/h del av Skärgårdsvägen,
Gustavsbergsvägen, Ga:skärgårdsvägen, 2014-09-18.
Karta
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 141
Lokal trafikföreskrift gällande 5/tons axeltryck inom Värmdö
Evlinges Vägar
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Ansökan om förändrat axeltryck antas.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Ärendet har initierats av styrelsen i Värmdö Evlinge samfällighetsförening.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Lokal trafikföreskrift gällande 5/tons axelryck inom Värmdö
Evlinges Vägar, 2014-10-27.
Karta
Sändlista

SBK
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 142
Lokal trafikföreskrift gällande utökad 30km/h sträcka Stavsnäs
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Ansökan om utökad 30km/h sträcka antas.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Ärendet har initierats av trafikgruppen. Då kommunen anlagt ny Gc-väg
från Ramsmora till Stavsnäs har man vid Allevägen skapat ett
övergångsställe över Stavsnäsvägen. Den nuvarande sträckan börjar efter
övergången.
Det vore lämpligt att 30km/h börjar ca 25 meter före övergången och
Allevägen. Detta utan tidsangivelser då vi ökar användandet av gångväg
samt övergångar i området.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Lokal trafikföreskrift gällande utökad 30km/h sträcka
Stavsnäs, 2014-10-27.
Karta
Sändlista

SBK
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Samhällsplaneringsnämnden 2014-12-16 § 143
Lokal trafikföreskrift gällande förbud mot trafik med fordon på
skolområde Viks skola
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Ansökan om förbud mot trafik med fordon antas.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Ärendet har uppkommit då föräldrar kör in på skolan för att lämna sina barn
och i dagsläget är det endast förbjudet att framföra fordon på skolan under
vissa tider.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Lokal trafikföreskrift gällande förbud mot trafik med forden
på skolområde Viks skola, 2014-09-18
Karta
Sändlista

SBK
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