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Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträder
onsdagen den 23 januari 2013
Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Upprop
Val av justerare:

förslag: x (x)

Dag för justering: förslag: xx

Ärenden
Temaärende

Beslutsärenden

1.

Detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta
2008-000365

beslut om samråd

Sidhänvisning 2

Förslag till beslut

1. Förslag till detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802, sänds
ut på samråd enligt reglerna för normalt planförfarande.
2. Gatukostnadsutredning avseende detaljplan för Ålsta-AspvikEnsta, daterad den 9 januari 2013, sänds ut på samråd.
3. Samråd kring upphävande av förordnande enligt 113 §
Byggnadslagen, daterad den 9 januari 2013, sänds ut på samråd.

2.

Detaljplan för Härnevi 1:73 (Allévägen/Lärarvägen) beslut om samråd
2012-000351

Sidhänvisning 85

Förslag till beslut

Förslaget till detaljplan för Härnevi 1:73 (Allévägen/Lärarvägen)
sänds ut på samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande.

3.

Begäran om planbesked för ny skoltomt, Upplands-Bro Sidhänvisning 94
Brunna 7:4
2012-00065
Förslag till beslut

Upplands-Bro kommun meddelar att planläggning för
skolverksamhet för den aktuella fastigheten för närvarande inte
är aktuell eftersom Skolinspektionen inte medger Laboraskolan
att starta den avsedda friskoleverksamheten.
Kommunen är inte heller beredd att överföra ytterligare
parkmark till fastigheten Upplands-Bro Brunna 7:4 eftersom det
dels finns ett intresse från en befintlig verksamhet att nyttja del
av marken och dels en planlagd men ännu ej utbyggd gång- och
cykelväg.
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4.

Uppdrag om detaljplaneprogram för Örnäsområdet utredning inför eventuella planuppdrag
2013-00019

Sidhänvisning 108

Förslag till beslut

1. Chefen för Tillväxtkontoret får i uppdrag att utreda
lämpligheten för att planlägga för ny bebyggelse i
Örnäsområdet genom att ta fram ett förslag till
detaljplaneprogram för fastigheten Örnäs 1:2 m.fl. Uppdraget
åsätts prioritet två.
2. Uppdraget ska samordnas med den av tekniska avdelningen
påbörjade utredningen om bildande av kommunalt
naturreservat av det tätortsnära grönområdet kring Lillsjön
och Örnässjön, Diarienummer 2012-0488.

5.

Tillväxtchefens rapporter och anmälningar 2013
2013-00026
Förslag till beslut

Anmäls till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och
läggs till handlingarna.

6.

Övriga frågor

Yvonne Stein
Ordförande

Sidhänvisning

