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Beslut om samråd för Bro- Råby 3:128
och del av Finnsta 1:2 (Svenska
Kyrkan)
Dnr KS 15/0368

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till detaljplan för
församlingslokal i Bro, del av Bro-Råby 3:128 m.fl. på samråd enligt regler för
standardförfarande.
__________
Rolf Nersing (S) deltar inte i beslutet.
Fredrik Kjos (M), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Kaj Bergenhill (M)
och Anders Åkerlind (M) deltar inte i beslutet.
__________

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till detaljplan för
församlingslokal i Bro, del av Bro-Råby 3:128 m.fl. på samråd enligt regler för
standardförfarande.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Edwards (C) föreslår att Kommunstyrelsen avslår Tillväxtkontorets
förslag till beslut.

Jäv
Rolf Nersing (S) meddelar Jäv och deltar inte i ärendets handläggning och
beslut.

Sammanfattning
Svenska kyrkan har under en längre tid uppvaktat kommunen med en önskan
om att få uppföra nya samlingslokaler i närheten av Bro centrum. Efter en
diskussion mellan Svenska kyrkan och plan- och exploateringsavdelningen om
läge för placering av byggnaden gav Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
detaljplan för ny samlingslokal den 27 maj 2015. Platsen är direkt nordväst om
korsningen in till Bro centrum.
Med tanke på platsens centrala och väl exponerade läge i Bro är det angeläget
både för Svenska kyrkan och för kommunen att det blir en byggnad som håller
hög arkitektonisk kvalité. Ambitionen i planuppdraget var att skapa en
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byggnad som kan bli ett landmärke för orten. Därför har ett
gestaltningsprogram tagits fram till planen.
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Fortsättning § 87
Gestaltningen tar fasta på kyrkans roll som samlande verksamhet i samhället
men också på den naturmark som idag finns på platsen. Byggnaden har också
placerats så att den bidrar till att omforma Enköpingsvägen till en huvudgata
och inte en genomfartsled som den upplevs som idag.
Andra frågor som har behandlats i planarbetet är risker från tankstället i andra
hörnet av korsningen. Placeringen av byggnaden har också valts med hänsyn
till tillgänglighet och trafiksäkerhetssynpunkt.
Planen bedöms inte föranleda några betydande konsekvenser för miljön. Denna
bedömning stäms av med Länsstyrelsen under samrådsprocessen.

Beslutsunderlag

•

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2016
Plankarta den 27 maj 2016
Planbeskrivning den 27 maj 2016
Gestaltningsprogram den 24 maj 2016
KS Planuppdrag den 27 maj 2015, § 86

•

Översiktsplan 2010

•
•
•
•

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer
Tillväxtkontorets förslag till beslut mot Lisa Edwards (C) förslag till beslut.
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Tillväxtkontorets
förslag till beslut.

Reservationer
Lisa Edwards (C) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Kommunen bör inte avhända sig mark i Bro centrum innan det är klargjort hur
handelsplatsen Bro centrum ska utvecklas. Det gäller nya butiker, service samt
tillkommande parkeringsbehov då Bro, med befintliga byggplaner, kommer att
mer än fördubbla sin befolkning. Den befintliga centrumparkeringen behövs till
den verksamhet som existerar idag.”
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Fortsättning § 87

Protokollsanteckning
Johan Tireland (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna ser positivt på att svenska kyrkan får en
centralt belägen församlingslokal. Dock anser vi att
gestaltningsskisserna är djupt oroande. Vi vill inte att Bro centrum
ska förfulas av en byggnad i grå betong och glas. Nybyggnationer i
kommunen ska vara estetiskt tilldragande och bidra till att skapa ett
balanserat samt vackert intryck hos omgivningen”
Beslutet skickas till:
•

Svenska Kyrkan i Bro
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