
Förvaltning$ätten
Box 568
651 12 Karlstad

Kristinehamn den 13 februari 2011

Ärende: Överklagande av beslut att avslå ånsökan om bygglov och
strandskyddsdispens

Ärende numoer: 403-1,146-10 daterat 2011-01-21

Jag överklagar Liinsstyrelsens beslut på fiiljande grunder

I beslutet liån Länsstyrelsen skiver man att i områdesplalema beniimns

områder med Bf.
I områdesplanerna finns ambitionen att bcgriinsa permanentboendc.

Beteckningen Bffinns och markerar att i området begriinsas boendet till
fritidsboende.
En av metodema liir att fijrhindra permanentboende har varit att i
omrädesplanema begr:insa byggytoma till 80 +20 m2 vilket zir en utökning ftån
de tidigare bcstiimelsema som begriinsade bygg)'tan till 60 + 20 m2.

Kristinehamns kommun har via frikostliga bygglov på bostäder langi över
dessa begriinsningar inte på något sätt tagit ansvar lor dessa områdesplaner

som de i den lordjupade översiktsplanen skiver "i praktiken spelat ut sin

roll."(Antagandehandling FÖP 2010-08-l3). Bygglov på bosräder innehållande

långt över hundra kvadrattneter har gladeligen givits och diir det ?ir uppenbart,

åtminstone 6r erl lekman. att bostzidema i lörl2ingningen inte avses att

anviindas till annat än till permanentboende.

Permanentboende åir idag en realitet som uppmärksammats av l,änsst-vrelsen

som då kiiver att det nya och omlattande permane tboe[de inom med Bf
markerat område måste s?ikerställas genom konmunalt vatten och avlopp.

Ett system som då kriiver pumphus som då inte tä finnas på grund av både

områdesplaner och sfands§ddsregler men som inte möter någIa hindel vare

sig i Liinsstyrelsen eller Förvaltningsrätt då dessa kamoulleEs båkom allmänna

toaletter iniysta i dessa pumphus

I beslutet står också att läsa om en störe liireningsbyggnad som upplorts på

strandskyddat område. Beviljade bygglov och vilka betingelser som avgör vem

som fir bygglov intresserar på liirekontmen anlednjng mig Närjag ställde upp

min ersättningsbyggnad som jag blev klar med på en söndag så hade

kommunens byggnadsniimnd inte dd att vä1ta på ordinarie postgång ftir att

stoppa mitt åtemppftirande av den tidigare boden då kallat garage.

N:imndens representant hade gjort sig besviLet att personligen leverem brevet

till min postlåda under mårdagen. Den stöte fiireningsbyggnaden hade ett

tillftilligt bygglov vars giltighetstid löpte ut 2010-09-01. Byggnaden står d:irför

nu 2011-02-13 helt utan bygglov på strandskyddat område.

Jag gjorde en örsiktig örf.ågan under vfuen 2010 till byggnadsnämndens

inspektör Mediha Velic Ande*son som då klart uttalade att hon inte hade fått
in någon ftirnyad bygglovsansökan och inte visste hur hon eller niimnden

skullc agera då jag påpekade att bygglovet skulle gå ut snafi.

Jag kanske gjorde någonjämlörelse med nämndens ambition när det gällde

min återuppörda bod.
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Jag kräver aft våra tjänstemåin hanterar bygglovsärenden utifrån gällande regler
och att den kristallklara negativa särbehandlingjag {fu ses över så att jag ges

samma ödmjuka hantc ng av mitt bygglovs:irende.

Atr n?trrnden nu motiverar sitt beslut om avslag på min begäran om bygglo! i
efterhand Iiir återuppbyggnaden av boden med att byggrätt saknas på platsen

och att byggnaden inte är lörenlig med strandskyddets s}ffe iir iu en motsägelse

av den några timmar tidigare byggnadens bygglov och standskyddsdispers
som tidigare beviljats av kommunens byggnadsnlimnd. (bilaga l).
Ell likvädig återuppörd byggnad måsre i rimlighetens nan)n möta samma

vaaderingar och tolkningar.
Vår familjs samarbete med kommunen då den ville s:ike6tälla allm:inhetens

tillgång till strandavsnittet genom det markköp vi dä erbiöd komlrlut1en visar
på var öppna attitld som markägare. Genom mark{ijrsäljningen kunde nu

kommunen bredda vägen samt m mark till GC-väg.
I samarbetet liir att siikerställa allmänhetens tillgang ingick då att llytta den

befintliga boden längre västerut och mot vattnet.

Överenskommelsen minskade vår markya men säkerstiillde att vår familj
kunde fortsätta att bruka l'astighetema som tidigare.
I detta läge ä vi alla överens om att tillgodose både allmänhetens behov av

tillgåinglighet och vår familjs behov av stranden med dess bod.

Jag ser ingen som helst anledning att ompröva denna muntliga och

dokumenterade överenskommelse i defta läge dåjag vill bya ut den murkna

boden mot en likadan som tidigare.

Vidare riimns om vägens utbyggnad och kompletterande med GC-\'äg som

ltterligare belastar och begränsar den tillgänglighet som vi tidigare haff till vår

fästighets straildavsnitt.
Det kan tyckas attjag, som 1:e byggnadsinspekör Gerd Nilsson skriver, lika
gäma kan placera min sjöbod på min fastighet Skiringsbol I :6 på andra sidan

om både GC-väg och den breda vägen till Picassoområdet

Då bör man vara medveten om att trafikbelastningen är 2000 fordon per dygn

(Antagandehandling FÖP 2010-08-1 3) och att hastighetsbegainsningen om

max 30 km-/h så gott som iDte respekleras alls. Att en notering om 108 km/h har

uppmätts på vägen (bilaga 2) diirjag då med nödviindighet måste passera med

diverse utrustning fijr den återstartade fiskenäingen Det ?tr en felaktig och

farlig bedömning att jag lika gäma kan ha en sjöbod på ösra sidan om
Vålösundsvägen.
Då skulle även de öbor som har sina båtar vid mina bryggor och som uttalat

saknar en bod ör stöldbegärliga båttillbehör och utrustning wingas över den

intensi\t trafi kerade vägen.
Yrkessjöfarten gar håfi åt mim bryggor och jag behöver därftir vintedörvara
delar till bryggnzidngen i en bod vid stranden

Standen kräver el,I del uffustning ör dess skötsel som behöver Iijn aras i en

bod.
Behovet av bodar till öbor har tidigare skrivits in i lorslaget till den liirdjupade

översiktsplanen. Då flertalet skriveiser i samrådet inte ville lijriindm
omådeskaraktiiren med dessa bodar så drogs iijrslaget tillbaka.
Det behov som kommulen lyfter fran zir ett fakrum hos mig och bevisas av ett

ökat antal stölder ur öbomas båtar vid mina bryggor'
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I många. tlrr att inte säga de flesta. ärenden som beslutats i Kristinehanms
kommuns byggnadsn:imnd nZir det gäler strandskyddsdispens kan man läsa att
"dispens medges diirör att stralden redan ?a ianspråktagen".
Vår familj har med tydlighet haff stranden som ianspråktagen under 1lera
genemtioner. Att \-ar kommun är väl medveten on1 detta kan inte betvivlas.
Trots dctta och trots att ett tidigare bygglov och strands§ddsdispens nekasjag
nu att använda min fastighel på ett traditionellt sätt

Vidare diskuteras i beslutet om jag bedriver fiske i tillräckligt stor utsträckning.
I Miljöbalkens lagrext finns inget kav på attjag skall bedriva en aktiv
fiskenåiring. I lagtexter står att fisket skall skyddas från hinder.
3 kap. l§,3 kap.5§,7 kap.l6§

Jag beglir d:irlör att hiinsyn tas till detta så att möjligheten liir mig aft återuppta
vär familjs traditionsbundrra vilande liskeniiring på stranden inte hindras aY

prestigeskiil vilket är en av de nerskivna åsiktema i tidigare niimnda samråd
ntu det gziller kommunens hantering av just min bod.
Bodar som kommunen självjust örespråkat.

Kommunen, lzinsstyrelsen och liin'altningsrätten har vidare beslutat att fiertaiet
nyupplörda pumphus, som i sig strider mot både strandskyddsregle. och
ornrådesplaner, men via kamoullaget av allm:inna toaletter l)ckas genomdrjvas
och också dessa ått benämningen "mindrc awikelser" och legaliserats.
I ljuset av detta blir det )ttcrligare svåxt att Iiirstå hur en sedån ungefia 50 år
tillbaka i tiden befintlig byggnad med tidigare både strandskyddsdispens och
bygglov nu inte beviljas detta då den e$atts av en så lika den gamla som
möjligt.
Speciellt som det bara skiljer ca 80 meter till det närmsta av pumphusen.

.Iag ifrågasätter även hur alla "mindre ar.vikelsei' mot gällande områdesplaner
som görs i så stor utstriickning att de "mindre avvikelsema " nu sni(are zh att
betrakta som regel snarare ?in avvikelser kan beviljas av vär kommtu'ts
byggnadsniimnd.
En oro jag delar med V?irmlands museum vid deras inventering i den
lijrdjupade översiktsplanen.
Jag iliågasätter då även hur både byggnadsnzimnden, liinsstrelse och
Iiin'altningsrätt kan komplettera dessa nu generella och redan oroande mindre
ar'vikelsema med flerlalet nya via dessa nluppörda flera pumphus.

Jag iftågasätter även hur Birgitta Nilssons begitan om återuppbyggnad av sin
nerbrända siöbod kan nekas av byggnadsnämnden.
Återuppbyggnaden giiller en nerbränd byggnad på hennes bostadsmark.
Jag ser inget lagligt stöd lijr att neka henne denna ersättnirgsbyggnad.
Nä jag påpekar detta i mitt brev till Kristinehamns byggnadsnztrmd väljer der
att ge sig själva anstånd i två år innar beslut tas i fräga.

Jag begit att IöNahningsrätten prövar detta fiirfarande

Lihsstlrelsen skiver i sitt beslut a1t "Eldast Skäingsbol l:6 kom att klassas

som bostadsmark." vilket zir en Iijrskönande omskivning av det baksluga sätt

som saken sköttes pä.

Vår stand, som med rydlighet och sedan generationer tiilbaka användes i vår
sliikts nu vilande fiskeverksamhet.
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Vår strand som då och idag ianspråktagits och används som cn helhet i vår
bostadsmark, beslutas vara skogs och naturpark.
Det lörefaller underligl hur man kan hitta på något dylikt med tanke på den
sedar 1862 etablerade liskekultur som funni1s på platsen och som d:ttill
uppmdrksan1mars ivår lokalpress flera gånger.
Vi tvingas d?tör till att skriva ett brev d:ir vi begiir att 1å utnyttja vara
fastigheter som tidigare dtu fiskenäringen kan bed vas och blyggor och båtar
fir vara cn dcl i fastighetens helhet som tidigare.
Genom som vj ser det på ett bedrägligt sätt skriva tillbaka och bckäl1a att
"Revision verkställdes" som bekäftelse på "skrivelse 1992-l2-22" vari både

Skäingsbol l:6 och 1:5 finns i begZiran ör att sedan kollra boft delar av
skrivelsen i handlingama:ir bedrägligt. Vår familj luras på så sätt att
strandfastigheten inte kommer att räknas med i var bostadsmark. (bilaga 3)
Jag begiir att Iiirvaltningsrätten utreder om detta bedrägliga beteende är
fi,renligt mcd god rättsetik och att fijrfarandet är godtagbart
Jag tycker också att det hör till saken att jag ollciellt erbjudit kommunen att
köpa min stmndfastighet. Det är inte svårt att inse att konrmunen genom sitt
agerande gör vad den kan ltir att hindra mig att anv?inda fastighete[ på ett
taditionellt sätt och som jag önskar på min egen fastighet.
Det ligger diirlitr naira till hands att konma till lörhardlingsbordet 1ör att
komma fram till ett pris Itir fastigheten. Detta har i[te intresserat
kommur edningen.
Jag ser det som attjag nu sitter livegen på en fastighet som kostar mig drygt
7000 Skr pcr år i skatt och som jag inte 6r använda taditionellt riktigt i
enlighet med mina önskningar och i paritet med kommunens skivna
ambitioner om bevarande av kulturmiljön i den fiirdjupade ör,ersiktsplanen.

Jag anser attjag och min granne i söder Birgitta Nilsson med tydlighet genom
ovan n:irDnda skäl getts en negativ särbehandling och begär att
Förvaltningsrätten låter lomuft gå iöre den prestige det uppenban gått i dessa

ärenden och som konmunens byggnadsnzimnd uppenbarligel i[te tar sig ur.
Jag begär att Förvaltningsrätten verkar {iir att min granne Birgitta Nilsson iår
det bygglov hon laglig rätt dll. .lag begär att !'ön'altningsrätten verkar 1ör att
Iiirvalta en god svensk rättsetik och ger Kristinehamns byggnadsn2imnd
uppdragct att utlärda det bygglov och shandskyddsdispensenjag tidigare haft
för den likadana byggnaden på samma plats. Etik i besluten j vår kornmun zir

w
l/1 lagfaflsägare Skztingsbol 1:5, l:6

Bilaga I Bygglov och strands§ddsdispens ftan 1986-06-11
Bilaga 2 Skrivelse om hastigheten på 30 stdckan genom våra fastigheter
Bilaga 3 Begiaan om att 1å bekräliat permanentboende med svar
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Kristinehamns kommun

c2.) 1t)\L4_ra- \.
SAMTAÅNTRÄDESPåO'OKOLL

1986-06-11Byqqnadsnämnden 51

Fastighetskontoret
Lsk

!ygEned.loY

Allm6nno iö.erlri{ler

Besvd' och o^ton ng

T

Y

S5lode^! n.nn dh 9.(ddrss

Bn § 268
Skärinqsbol 1r5, Vsrnums socken
Byggnadslov för flyttning av qerage

Dispens erfordras då tätbebyggetse och därmed bygqnadsförbud
rådär (96 § byggnadsstadqan 1 mom 4 stycket) samt då strand-
skyddsfiirordnanåe gäller (16 § naturvårdslagen).

Byggnadsnämnden beslutar
att bevilja dispens och byggnsdslov.

För byggnaden få. ianspråktas det merkområde son den står
på,

lX lu. *,-.*"u."*

Fastighetskontoret
Västerlånggatan 22
581 OO KRISTINEI]AI.IN

flr<ompleneroade hondl,hgoi skolr nqeslill bYsqnodsnömnden enler'ö6[ild in'ordrcn

B Biloqode töreskrif re, sko ll id ktos

5e besvö^ho"visnins (blonle, 2l 332 l0r )

Till byqqnods.ömnden si(oll onm6ln ngor göroien|gr1'1i§nde
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B llg^ 2

Betr. : Traf iken på Vå1ösundsvägen

K!lstinehamns KomtRunstYrelse
Tekniska nämnden

681 84 Kri sti.nehamn

Hastiqhetsbeqrän§ninq tilf 5O km/h gä1ler för hela våfösundsvägen'
;ö';r7n-;34"; åm nönieberq' Besränsninsen respekLeras..dock av

;;.;ii.;"4;;; i a1lt mindie utsträcknins Hastiqhetsmätninsat som

åiäååää'J 
"åi"itåaå"" -tråiixau.tvaknLns visar värden kxins 100 km/h...

;;ä;-;;t;; iiäei, *ax:.malt har 108 [$/h uPpnåtts' omkörnins vid hös

;;;i;.h;;-;.;-; fullkomligt oöversiktlisa sltuationer förekommer' Det

iiåiååI"åitå"äti ;;k;!;E; i',ti:.r urr"ase" tas i anspråk vld de

iäiiig. o*xött ingsmanövrarna med hög hastighet'

TrafikenutefterVålösuodsvägenutgörmedanlednlngav.letbeskrlvna
åiäliä-ät-"" iirt "tattu far; för livet av de boende i Rönnebers Den

[.i-iiiiiq. praLsen ] detta hänseende är vid fasLigheten
il;iå";;å;;å;.;-isi, oa. våsen rrån Rönnebers möter vårösundsväsen'
äi:";;:";;; "iål iåi"irEiqhel xa" d"'' 

"oÅ 
kö', cvkrar el1ei sår ner

;;å; ;ä;tä;;; unåqå li"srarä från den hänsvnsLösa trariken' Likaledes
!årrer för de som promenerar utefter sundet'

Eör att undvika allvarliga otyckor anhå11er vi boende- i Rönneberg

iäå.-ii iäitiqteier) om ätt xömmunen-bvsser ett trarikhinder
)Il"n"lli.l -"åii -åm 

nämnaa vägskäL så snart som möjligt' Hindret skall
:;äi;;;ii;i "tiå"r.ä "iq över iela bilväsen och.även övei cvkelvåsen'
;i-;";;; åven aLt tratikövervakning bör genomföras'

BeträffandeförslageLomändradehårdarehastlghetsbeglänsningarså
äniei ui att det ej komnier att 1ösa Problemet'

vl hemstäl1er om skrlftligt svar, Lennart Eklund' vålösundsvägen 152

iifittanaa i falf konmunen ej snarast vidtar av oss föresLagna
åtgärder.

Med vän119 häIsning

1999-06 01

(se sid 2)



Lennart Eklund

Kjell Björk

Befe Eklunil

Margj.t Andersson

Uartln Arvidsson

IJilty Khil

BJörn Hotmqvl st

Gilsta Eriksson

Arne Löfgreo

val-ter Hallgren

Rune Jakobsson

Lena B.Lomqvlst

.Jan Hagsteln

Thoibjörn Ekl.und

Leif Johansson

Kalt Åke Aodersson

Anna Frlströn

Brita Hedström

Birglt Andersson

Margry Elfsberg

Barbro Lindblom

-2-
vålösundsvägen nr.

152

14A

'130

153

1468

13?

152

139

145

140

149

141

I46A

141A

'136

154A

142

138

134

133

150



Marianne Björn (ungsgårdsvägen 50
,/ ^ a4r1,4 kg.1,7-

Nils Hedström Rönneberg
r*t-tt:.b1"Å^



KRISTINEHAMNS KOMMUN

Tekniska nämnden

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

2001-01-23

Onr 31/99
Tn§6
Tnau § 5

Exp
L Eklund:

or-ot-'b/41g

Trafiken på Vålösundsvägen, söder om Rönneberg

Tekniska nämndens beslut
- Att meddela Lennart Eklund att en trafikspegel sätts upp på

Välösundsvägen, mitt emot korsningen med vägen till Rönnebarg, och att
någon ytterligare hastighetsnedsättand€ fysisk åtgård inle år planerad.

- Att polisen vidtalas angående trafikövervakning på Vålösundsvägen.

Arbetsutskottets förslag
Enligt förvaltningens förslag.

Ärendete bakgrund
Boende i Rönneberg har i skrivelse, genom Lennart Eklund, Vålösundsvägen
152, pätalat att hastighetsbegrånsningen på Välösundsvägen, avsnittet sÖder

om Rönneberg, inte respeKeras och framfört önskemål om att kommunon
bygger ett täfikhinder non om vågkorsningan mot Rönnsberg Det påpekas

även att tmlikövervakning br göras.

Förvaltningens överväganden/handläggning
Måtning av hastighet€rna på Vålösundsvägen (i flera punkter på hela
sträckningen) här gjorts under en lång period och behandlas i ett separat
ärende. Bl a har förvaltningen på prov skyltat rekommenderad hastighet 30
krn/tim på vissa stråckor och utvärdering av detta pågår Lennart Eklund har
under hand informerats om detta och att konsekvensema ev€ntuellt kan
påverka synsättel pä aktuellt avsnitt .

På den akiuella sträckan räder sedan länge hastighetsbegränsningen 30 kny'tim

och någon yttedigare hastighetsnedsättande åtgärd specirlkt på denna sträcka
är inte planerad . Genomförande av tratlkövervakning år en polisiär

angelågenhet.

Vid utfart på Vålösundsvågen från Rönnebergsvägen år det ptoblem med sikten
p g a att det står ett uthus i tomtgräns. För att förbättra sikten i koBningen
föreslås att en trafikspegel sätts upp mellan gc-banan och körbanan.
I dagsläget föresläs ingen annan åtgärd på detta vägavsnitt, men del ingär i den
pågående helhetsöversynen av Vålösundsvägen.



KRISTINEHAUT.IS KOMMUN

TekniBks nåmnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1O

2001-01-23

Forts Tn § 6

Tekniska förvaltningens beslutsförslag:
Tekniska nämnden beslutär

- Att meddela Lennart Eklund att en trafikspegel sätts upp på

Vålösundsvägen, mitt emot korsningen med vägen till RÖnneberg, och att

någon ytteriigare hastighetsnedsåttande fysisk åtgärd inta är planerad.

- Att polisen vidtalas angående trafikÖvervakning på Vålösundsvägen.
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KRISTINEHAMNS KOMUUN

Tekniska nämnden

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL

2001-01-23

1 /L5/

Sammanträdesrummet 2:a vån, Uroxen, Kungsgatan 30

Kt 17.00 - 19.00
Gunnar Eriksson (s), ordförande
Roland L6ben (kd), vice ordförande
Margot Eriksson (s)
Björn Johansson (v)
Bertil Forsberg (fp)
Lars-Edk Nåsslröm (v)
Sven-ErikAndersson (c)
Jan-Erik Gustavsson (s), tiån§tgörande ersättare
Per Gustafsson (s), tjänstgörande eBättare
Sten-Olof Olsson (fp), tjånstgörande ersältaro
Lars Alexandersson (mp), tjånstgÖrande ersättare
Said El Kazemi (v). närvarande ersättare

Bo lvarson, teknisk che{
Göte Håkansson, avdelningschef/projeKeringsavdelningen, när-

varande §§ 1-8
lngrid Öhiån, avdelningschefiintemserviceavdelningen
Utf Stake, avdelningschef/lokalvårdsävdelningen
Birgit Brunsell, avd;lningschef/kostavdelningen, nårvarande §§ 1-9

Göran l\,lattsson. Kommunal, nårvarande §§ '1-7

A C Halvarsson, nämndgokreterare

Jan-Erik Gustavsson och Sten-Olof Ol§son

Tekniska förvaltningen 2001-01-29 kl 15 30

"*,"*.,. 
4(6.e{o,rt Paraeater 1-10

/A C Halvarsson/
-?)sÅ.-z.,_-_

ordlffånde

/4,.,/..-----\:_

ten-Olof o]"ssori/

ANSLAG/BEVI§
Prolo(o{el år justerat. iusi€nn€En h tlllkånnaslvit§ gEnorn ar'3lag

organ Tekfi§ka nämnde.l.

samantråd€Bdatum 2001 -01 -23

Dåtum lör

ånsialsuperåtalrde 2001-01-30 an§ra!6n€di,sände2001-02-21

rö. pDb;orot Tekniska nåmndens arkiv, Kungsgatan 30' Uroxen

dcd-e4"q11nq*
LJldnlrb*lt'b|de



i[<3a 3

Kristirreharntt L9 92 - L2 -22

Bl,ggnadsnärnnden
Norra Hamngatan 8
681 30 xri stinehamn

Betr. yrkailaie i sånbånd ed åtldrtng av @ådesbe-
stÄclse! f öE VÄLOSI I.DET OSTRA.

Undertecknad ägare tiII fastLgheten gkärlngsbof 1:5
och 1:6 vilket på sanrådshandlingarnas karta har
adressntmer 152, yrkar Mrned att rubr. fastlghet
urtdaatas från fritidsbeblEgelse och klassas so
p€r8anentboerrde .

Son huvudsakligaste skäI för denna frarnstäIlan är
att fastLghete; utgjort s}åcktens lErlllanenttloende
under flera generationer.

I-€nnart Eklund



XRISTINEEAI.INS XOUUT'N

stadsarkitektkontoret

öAcq.. icrau HcA-()l'ir-rs 4l
sermÅosnsoocöREr,se 1 (6)

1993-01-27

Jindring åv område6bestii!! trelaer för vårösurprr
(tsrRA, varnum. Kliatinehamn6 korrnun

Enliqt beslut i byggnadsn:iDndens arbetautskott
1992-11-10 har samråd om rubr för8l-ag ägt run.
Inbjudringarna ä! daterade L992-lL-25 och svar
kunde lämnas i.n aenast 1992-!2-30.

1. Län6stvrel6en. vttrande 1992-12-29

a) önskar koEplettering av beskrivningstexten
b) Län8§ty!e16en anser att koEounen har anEvaret' för vÄ-lagen samt att korEuunen bör ta lnitiativ

tll1 en förråttning eallgt anläggninglagen.
c) Detal"JplaneförELaget vLd PicaEEoudden bör

samordnaa .
d) Infornatlon6text om forminne bör införas.

StadEarkitekten I
a) Bealitas.
bi Det är ändring av en åIdre generalPlan och av-' 6er enda6t bestliiNnelserna. Någon förrättning

är inte aktuelL.
Kgmmunens lagenliga skyldigheter gäller.

c) Företiggande förslag behandlas son en friståen-
de ändr.lng av ornrådesbestäru0el-ser ' DetaljPlane-
förslaget år ett separat årende med en annan
nåIsättning.

d) Informationstext om folrunj.nne införes.

2. Televerket, skrivel6e 19 9 3-01-07

3. Konnunstyrelsens planut§kott. bes]ut 1992-12-21,
§55

4. uiLjö- och hälEoskyddsniimnden, beslut 1992'L2-04,
< 16Q

5. (ulturnåimnden, beslut 1992-12-16- § 14?

5. stadsinoeniören, sklivelse 1992-12-05

2-5 utan erinran.

Tekniska n:fuhdens arbetsutskott, beslut
1993-01-12, § 5

Utan eriaian. Dock har
och häl6oskyddsniimnden

man en fråga till niLJö-
om klosetter.

7-
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Stadsark.itektkontoret

SAI{RÅDSREDOGöREI.SE

19 93-01-13

4.

15. Gudrun och Svelker Hopnan, ägare
1123, adle6s våI66undsväger 118,
1q97 -1)-)t4

a) Yrkar att deras fa§tighet §kaII angeE 6on
perDanentbostadahu6 .

Iluset har tidigare varit pemanent bostad en-
]igt ägarna.

bl Yrkar att naLurorurådet enligit oorådesbeståmel-
' serna ändras tiII bostadsnark. vtll aåIJa tEe

tomter.

stadsarkitekten.

a) Bygglov för huseL beviljades 1990-05-30 § 185
fö! fritidshus.

bl lindlinqen av ofirådesbe6tiimelserna tar sikte På-' 
"" å"aiinq av bestii.rmelaer och inte en omPröv-
tti"ä--""-piu""troroningen. t{ed tånke på vÄ-för-
f,åfi.na"^tt" är det olii[Pligit att tillEkapa ]rt-
terligare hu6. Rönneberg 135, r!6 ocn r'l ar
byggnadsoDråde.

16. Lennalt Eklund, ågare till Skäringsbol l:5, adle§s

till Röruteberg
6kriveI6e

ndswäoen 152, skriweLs

Yrkar att hans fagtighet 5ka1l anges som pefltra-
nentboatadshus.

Huset har varit Permanent bostad i generationer'

stad6arkitekten !

Revi6ion verkstä1les.

17. Biroitta Nilsson, äqare till Södra Dye
..r.;es vå't äsundsväoen 160, 6kr!€-}§e-l

1:149r

Yrkar att hennes fastighet skall anges §om !'enna-
nentbostadshus.

Huset år uppfört 1848 och t.idj'gare använt son per-
manent bosLäd. Jiimför även nr 21.

Stadsarkitekten:

Huset används inte som permanent bostad vilket
nedges i klagandens skrivelse.
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stadsarkitektkontoret

SAI'RÅDSREDOGöRETSE

1993-01-2 7

6.

21. Samråd8nöte 1992-12-07' minneaantecknlnqar

vid Bar!ådsEötet fralnko& inga slmpunlter utöver
den son ovan angivit§ under 8-19.

NÄt.{N],I STÄ
Länsstyrelsen
Tekni6ka nämnden
Jörgen Söderberg
Bertil Svensson
Per I'lodin
Lars och .I.laJ-Lis Johansson
Arne Svens6on
Bele Eklund
«ista Eklund
Gudlun och Svelker HoPman
Lennart Eklund
Birgltta NiLsson
Anna I'laria Kärlin
Ralph Englund
Birgit rindb€rg

iona!


