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Antagande av detaljplan Norra Tyresö Centrum
etapp 1
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till
kommunstyrelsen
•

Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 1 antas.

Särskilt yttrande
Made Akesdotter Q\W) anmäler ett sarskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsfönraltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra
Tyresö Centrum etapp 1. Planen omfattar två kvarter med bostäder och
lokaler för centrumändamål, hela Tvärgatan, delar av de nya gatorna Blå gatan
och Simvägen, samt två mindre torgytor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en detaljplan för
Norra Tvreso Centrum etapp i i mars 2014. Planen är den forsta
detaljplaneetappen 1 förnyelsen av Norra Tyresö Centrum. Planen gör det
möjligt att uppfora bebyggelse med bostads- och centrumändamål.

Bilagor
Tjansteskrivelse antagande underskriven..pdf

DP_Centrum_et_1_PB_antagandc.pdf
DP_cencrum_etappl_PK_antagande.pdf
DP_Centrum_erappL.granskningsud.pdf
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Tyresö
Särskilt yttrande
Miljö- och samhällsbyggnadsutskoffet 27januari 2016
Ärende 3 Antagande av detaljplan Norra Tyresö Centrum etapp 1
Miljöpartiet är i grunden positiv till utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum. Vi ser goda
förutsättningar till ett attraktivt och levande bostads- och arbetsplatsområde, både
mänskligt och miljömässigt. Tillskottet av 230 bostäder med blandade upplåtelseformer,
där 100 av dessa är hyresrätter, uppskattas både av de köande som får en bostad och av oss.
Fönätningen görs i anslutning till befintlig bebyggelse och i närhet till centrum och
kollektivtrafik. En möjlig bilpool och goda cykelförbindelser skapar också förutsättningar
till lägre parkeringstal.
Viktiaa frå2or att beakta vidare är:
behovet av förskoleplatser och särskilda boenden,
bullerproblernatiken, så att avsteg från regeringens riktlinjer kan undvikas,
att skapa bra ilusinsläpp i alla bostäder i kvarter 5,
samt att åstadkomma goda ljus- och vindförhållanden överlag. Höghuset (som vi
föreslagit betydLigt lägre) innebär skuggeffekter rör Forelltorget och kvarter 5 och
även vindproblem.
-

-

-

-

Vi konstaterar tyvärr också att det inte tycks vara möjligt med ett genomsläpp över
gården som därmed stängs för allmänheten. Detta innebär även att de som inte bor där
måste gå runt hela kvarteret.
för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

Marie Åkesdotter, ledamot

Peter Bylund, ersättare
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Datum
Tid

2016-01-27
08:30—09:35

Plats

B ollmo ra

Beslutande

Se nänrarolista

Ovriga deltagare

Se nän-arohsta

J ustedngens plats
och tid

Stadsbvggnadsförvaltningen 2016-02-01

Paragrafer
Sekreterare
Andrea Ström

Ordförande
?‘redrik Saweståhl

J usterande

Cka& (D4&

Anita Matisson

ANSLAG! BEVIS

Protokollet är justerat.Justeringen har fifikännagivits genom anslag.
Obsenera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandedden.
Organ
Sammanträdesdawm

Miljö- och samhällsbyggnadsutskoitet
2016-01-27

Datum dä anslaget sätts upp
Datum d anslaget tas ned
Fön-anngsplats för protokollet

2016-02-01
2016-02-23
Samhäflsbvggnadsförvaltningens arkiv

Underskrift
Andrea Ström
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Närvarolista
Beslutande
Fredrik SawesrN Q’f,l
Mats Jindblom (L)
Marie Akesdotter (I1P)
AnU Svensson (O
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (1(D)
Anita Martsson (5)
Krisijan Vaigur (5)
LennarL jdnsson (5)
Ersättare

Dick Bengtson (MJ
Anna Steele (L
1 lelen Dwver (C)
Anna Lund (Kl))
Karin Ljung (5)
Peter Bvlnnd (MP)
Marcus Obligado )

Ovriga
x\sa de Mander, politisk sekreterare, Liberalerna
Andrea Ström, nhmndsekreterare, Stadsbyggnadsfön-altningen
Sophia Norrman \\‘cnter, planarkitekt, Stadsbyggnadsfön-altningen
Sara Kopparberg, Stadsbvggnadscbef, Stadsbvggnadsfön-altrilngen
Marita Bertilsson, politisk sekreterare, Socialdemokraterna
Carolina Finding Rue. enhetscbef, Stadsbyggnadsfärvaltningen
Flelene Hallberg, avdelningschef, Stadsbvggnadsfän-altningen
Jennv Linné, avdelningschef, Stadsbyggnads förvaltningen
Göran Bardun, Kommunekolog, Scadsbvggnadsfön-akningen
Martin Fahiman, avdelningschef, Stadsbvggnads förvaltningen
Mette Kjörsrad, Samordnare internationella frågor, 11R-avdelningen
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Frånvarande
Peter Odelvall (M)
Anders Linder (S)

justerandes sign

Utdragsbestvrkande

3 (25)

