Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
MILJÖ- OCH
2013-04-16, § 14
HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Tid

Tisdagen den 16 april 2013 kl 17.00 – 18.45

Plats

Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Justerat

Tisdagen den 16 april 2013

Per Ankersjö

Katarina Luhr

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Per Ankersjö (C) ordföranden
Katarina Luhr (MP) vice ordföranden
Jonas Nilsson (M)
Torbjörn Erbe (M)
Per Ola Bosson (M)
Helena Levy (M)
Nils Ingelström (M)
Mikael Magnusson (S) §§ 7- 25
Rana Carlstedt (S)
Mats E. P. Lindqvist (MP)
Stellan F Hamrin (V)
Tjänstgörande ersättare:
Per Johansson (FP) §§
Fredrik Canerstam (S) §§ 1-6
Måns Lönnroth (S) §§

för Karin Karlsbro (FP)
för Mikael Magnusson (S)
för Åsa Wester (S)

Ersättare:
Anders Thureson (M) §§ 1-21
Eva Runvald (M)
Viktor Strååt (M) §§ 1-22
Andreas Lundin (M)
Frida Johansson Metso (FP) §§ 6-25
Fredrik Canerstam (S) §§ 7-25
Charles Berkow (MP)
Belinda Hellberg (MP)
Sara Stenudd (V)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Gunnar Söderholm, Annkristin Axén, Daniel Selin, Ellinor
Fiebranz Andersson, Emily Tjäder, Gustaf Landahl, Helena Pettersson §§ 1-5, Helene
Lindman §§ 1-5, Håkan Andersson, Lars Burman, Luis Lopez, Malin Ekman, Marithe
Eriksson och Pia Winbladh Högfors samt borgarrådssekreteraren Albin Ring.

§ 14
Programsamråd för område utmed Trollesundsvägen i Bandhagen
Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2012-1445
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programmet under förutsättning att:
a. Exploateringen av kv. Kopieramen i Trollesundsskogen stryks ur programmet
och ny lokalisering för bostäder utreds i de områden som pekats ut som
lämpliga bebyggelseområden i landskapsanalysen
b. Möjligheten till gemensamma dagvattenlösningar för kvarteren Diabilden och
Färgfilmen utreds i en översiktlig dagvattenutredning

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 mars 2013.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) enligt
följande:
Vi anser att förvaltningens utlåtande är väl avvägt. Vi anser att det är
oförsvarligt att föreslå byggnation av parhus och radhus med en tillhörande bit
privat natur i ett naturområde som anses som oersättligt både ur ett
naturperspektiv och ur ett barnperspektiv. Därför anser vi att all planering av
kvarteret Kopieramen måste utgå.
Även kvarteret Färgfilmen kommer att byggas på naturmark. Vi anser att
kompensationsåtgärder för förlust av denna mark ska göras och att dessa
åtgärder bör redovisas under fortsatt processning av ärendet.
Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:
Vi anser att förvaltningen gjort en mycket bra bedömning i ärendet. De naturoch rekreationsvärden som man pekat ut ska värnas.
Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Eventuell bebyggelse i de som lämpliga utpekade områdena ska ske med omsorg
om att områdenas karaktär bevaras och att tillgängligheten bibehålls såsom skett
i ex. Ekobyn i Björkhagen. Bebyggelsens utformning måste då samordnas med
de bevarade naturområdena.

Vid protokollet
Ellinor Fiebranz Andersson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

