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Motion om utveckling för Trinntorp
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till
kommunstyrelsen
•

Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita 1\lattsson (5) anmäler att den socialdemokratiska gruppen reserveras sig
med hänvisning dii motionen.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion den 21 oktober 2015 om att
Tyresö kommun i etrappindelningen for utbyggnad av infrastruktur samt i
översiktsplanen ska planera for en tatare bebyggelse fdr delar av Tdnntorp.
En tätare bebyggelse vid Trinnrorp skapar möjligheter for närsen’ice förde
boende pä Yttre och Inre Brevik och kan bli en attraktiv målpunkt för
besökare från såväl Tyresö och som från regionen. Det ger även möjlighet att
tillföra en bostadstyp som idag saknas i kommundelen vilket bidrar till att
uppfrlla malet i kommunplanen om att “Kommunens planarbere strävar efter
att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bostadsstruktur i alla
kommundelar”.
Motionen remitterades till Stadsbvggnadsförvaltningcn som föreslår att
motionen ska anses besvarad. Motionens förslag ligger i linje med det arbete
fön-altningen gör utifrån uppdraget art ta fram en ny översiktsplan.

Ordförandeutlåtande
ALliansen är positivt överraskade av den motion som Socialdemokraterna
skrivit kring en framtida utveckling av området runt Tdnntorp. Det är
glädjande att Socialdemokraterna nu sa tydligt ansluter sig till den linje som
Alliansen drivit i många år.
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Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen redan fattat beslut om att utveckla
Trinntorp-området dli en centrumpunkt på Brenkshalvön. Det framgår i
visionen för Tyresö som finns beslutad i Kommunpianen, och har funnits
med där sedan den första versionen av visionen arbetades fram under förra
mandatpedoden. Alliansen har också i valet 2014 varit tydliga med att vi står
bakom att utveckla service och bostäder i Tdnntorp för att skapa ett mmi
centrum och en port till Stockholms södra skärgård. :fliansen arbetar också
for att utveckla skärgårdstarfiken via Tyresö Brygga för att ytterligare stärka
potendalen i området.
Alliansen ser framför sig en utveckling där Trinniorp får mindre förtätning av
skärgårdskaraktär med bosih der och med utrymme for butiker, restauranger
och service. Precis som tnotionarerna påtalar finns inspiration att finna till
exempel på Dalarö men även på andra platser i Stockholms skärgård.
Vi ser fram mot att ha med SociaIdemo-aterna pä arbetet med att förverkliga
idén om Trinntorp som ett skärgärdscentrum. Med detta fr motionen anses
besvarad.

Ordförandeförslag
Orclforande yrkar att motionen ska besvaras.

Yrkande
Anita !%lattsson (5) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot besvarande och finner att miljö- och
samhällsbvggnadsutskottet har valt att besvara motionen.

Bilagor
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Sekreterare
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Närvarollsta
Beslutande
Fredrik Saweståhi (M)
Mars Lindbiorn (L)
Marie Akdotter (MP)
Anki Svensson (M
Lirka Rlis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (1(D)
Anita Mattsson (5)
Kxistjan Vaigur (5)
Lennart jönsson (5)
Ersättare
Dick Bengtson (M
Anna Steele (L)
1 lelen Dwyer (C)
Anna Lund (1(D)
Karin Ljung (5)
Peter Bylund (MP)
Marcus Obliwido (V)
Ovriga
i\sa de Mander, polidsk sekreterare, Liberalerna
Andrea Ström, nämndsekreterare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Sophia Norrman \Vinter, planarkitekt, Stadsbyggnadsfön’akningen
Sara Kopparberg, SradsbyggnadscheC Stadsbyggnadsförvaltningen
Marita BerWsson, polifisk sekreterare, Socialdemokraterna
Carolina Fintling Rue, enhetschef, Stadsbyggnadsfömiltningen
Flelene Hallberg, avdelningschef, Stadsbyggnadsfön-altningen
Jenny Linné, avdelningschef, Stadsbyggnads förvaltningen
Göran Bardun, Kommunekolog, Stadsbvggnadsförvaltningen
Mardn Fahiman, avdelingschef, Stadsbyggnadsfön-akningen
I\Iene Kjörstad, Samordnare internadonella frågor, HR-avdelningen
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Frånvarande

Peter Odelvall (M
Anders Linder (S)
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