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Medborgarförslag om att revidera nuvarande detaljplan för Kris-

tina 4:1 -

INLEDNING

Leif Johansson inkom den 2 november  2017  med rubricerat medborgarförslag.

Förslagsställaren föreslår att nuvarande detaljplan för Kristina 4:1 revideras.

Beredning

Bilaga KS  2018  /  187  /  1, medborgarförslag från Leif Johansson

Bilaga KS  2018/187/2, yttrande från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utd ragsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag om att revidera nuvarande detaljplan

för Kristina 4:1

Leifjohansson inkom  2017-11-02  med ett medborgarförslag om att revidera

nuvarande detaljplan för Kristina 4:1 (Diarienr.  2017/1352).

Förslaget är vidare att i avvaktan på att planöversynen genomförs så ska

skrivningen i den nu gällande detaljplanen om att stor restriktivitet med

kompletteringsbebyggelse ska råda, helt tas bort, i syfte att möjliggöra bygglov för

kompletteringsbyggnader vid stugområdets enbostadshus

I medborgarförslaget skriver förslagsställaren bland annat att den utredning som

genomförts av dammsäkerheten i området är klar, men sekretessbelagd. Vidare

hänvisar förslagsställaren till ett tidigare medborgarförslag som inkom  2014.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni  2018  uppdrogs åt plan- och

utvecklingsenheten att genomföra en översyn av detaljplan för Kristina  4:1, 4:2  samt

delar av Silvergruvan 1:4 och 1:5 i syfte att möjliggöra avyttring av lämplig

tomtmark för byggande av permanentboståder, samt atti avvaktan på att arbetet

med översyn av detaljplanen fullbordas, ska byggrätt medges motsvarande

befintliga byggnader inom planområde (KS  2018/99).

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag kommunstyrelsen beslutar att hemställa

att kommunfullmäktige beslutar

-  Att anse medborgarförslaget besvarat

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224-188  50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt:  0224-74  71 00

www.sala.se


