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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan
Torpa Hestra 4:4 m.f l. där samtliga inkomna yttranden
presenteras i sin helhet.

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av de inkomna
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen.
Därefter presenteras samtliga inkomna yttranden med
tillhörande svar.
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 3
maj 2019 har ägt rum under tiden 10 maj 2019 – 14 juni 2019
och har annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare har
underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

15 remissinstanser, 5 sakägare och 4 övriga har skickat in
yttranden under samrådstiden.

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.

Sammanfattning av remissparters
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal
punkter.

De anser att det bör framgå av planförslaget att det
potentiellt fi nns förorenad mark inom planområdet.
Detta har tillgodosetts.

De anser att bullersituationen för området måste
utredas. Detta har tillgodosetts.

De anser att de nya byggnaderna i stort är acceptabla,
men att det är av stor vikt att rätt kulör och material av
god kvalitet väljs. Detta har tillgodosetts.

Sammanfattning av sakägares yttranden
Även sakägare har haft synpunkter på detaljplanen.

Inkomna synpunkter motsätter sig storleken på de nya
husen, både höjden och längden på dem. Borås Stad
tillgodoser inte synpunkten.

Sakägarna anser att gestaltningen inte är anpassad till
kulturmiljön och omgivningen. Borås Stad tillgodoser
synpunkten till viss del.

Sakägarna menar att tomtens naturliga lutning inte tas
tillvara. Borås Stad tillgodoser synpunkten till viss del.

Sakägarna anser att det är negativt att öppen naturmark
med en unik karaktär tas i anspråk. Borås Stad tillgodo-
ser inte synpunkten.

Sakägarna har synpunkter på solstudien och menar att
den även måste redovisa den mörkaste årstiden. Borås
Stad tillgodoser synpunkten.

Sakägare önskar att parkeringsplatser längs med
Sonatgatan tas bort närmast planområdet för att
minska trafi ken på Sonatgatan. Borås Stad tillgodoser
synpunkten.

Sakägarna och boende uttrycker oro över trafi ksituatio-
nen i området och längs med Symfonigatan. Borås Stad
tillgodoser synpunkten till viss del.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

På plankartan har en justering av egenskapsgränserna
för byggrätterna gjorts för att öka friheten något vid
placeringen av byggnaderna på tomten.

Planbestämmelsen avseende utnyttjandegrad har
ändrats så att balkonger undantas från byggnadsarean.

Planbestämmelsen avseende takvinkel har ändrats.

Planbestämmelsen f1 har justerats så att enstaka
hisschakt får sticka upp.

Planbestämmelsen f3 har justerats avseende takmaterial.

Planbestämmelsen f4 har förtydligats avseende färgsätt-
ning.

Planbestämmelsen f7 har lagts till som reglerar fasadma-
terial och färgsättning på komplementbyggnader.

En bestämmelse om att balkonger inte får glasas in har
lagts till på plankartan.

En höjdbestämmelse för komplementbyggnader har
lagts till på plankartan.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4 mf.l., Borås Stad, upprättad den 17 april 2020.
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Vissa markhöjder har tagits bort från plankartan för att
möjliggöra för andra lösningar inom tomten.

En planbestämmelse om att marklov krävs för påver-
kan på rotsystem på intilliggande fastigheters träd har
lagts till.

En bestämmelse som reglerar att vid större schakter
intill fastighetsgräns ska ett stängsel/staket uppföras i
fastighetsgräns, har lagts till.

I planbeskrivningen har solstudien kompletterats med
bilder för vintersolståndet.

Mindre redaktionella ändringar har skett mellan granskning 
och antagande. Planens innehåll vad avser markanvändning 
och principer är bibehållet.

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2014 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
till ändring av detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade den 22 januari 2015 §009 att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan. Samhälls-
byggnadsnämnden framhöll i samband med beslutet, vikten 
av att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utform-
ning som anpassar sig till landskapet och kulturvärdena.

Den 6 maj 2019 beslutade planchefen via delegation från 
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på samråd 
(§ Pl 2019-000005). Samrådet pågick under tiden den 10 maj – 
14 juni 2019.

Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

Reservationer Mot förslaget reserverar sig Andreas Exner 
(SD), Kristian Silbvers (SD) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.

Kommentar
Noteras.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 
11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att detaljplanen 
kan accepteras och därmed inte kommer att pröva planen om 
den antas.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

Riksintresse kommer att skadas påtagligt

Mellankommunal samordning blir olämplig

Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
(MB 7 kap)

Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och
säkerhet samt risken för olyckor, skred och erosion

Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas
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dessa inte försämras. Miljöförvaltningen ser positivt på att
planförslaget har dessa intentioner. Dock krävs kompensa-
tionsåtgärder eftersom område som omfattas av grönområ-
desplan exploateras.

Rivning av ladan kan innebära att eventuella arter som
huserar i den påverkas. Omfattas dessa av skydd kan tillstånd
behöva sökas och rivning styras till tidpunkter som Länssty-
relsen meddelar lämpliga. Ytterligare kompensationsåtgärder
kan bli aktuella.

Trafi k Miljöförvaltningen förordar åtgärder för att gynna
cykling om avsteg från parkeringsreglerna görs. Mot centrum
tar du dig ungefär lika snabbt på cykel som med bil. Andra
viktiga målpunkter (ex. Viared, SÄS) nås under halvtimme
med cykel marginellt längre med buss. I vårt yttrande över
planprogram för Hestra yttrade vi oss över vikten av att
förlägga parkering under mark istället för markparkeringar.
Detta yttrande kvarstår då förslaget enbart redovisar mark-
parkeringar/carport.

Buller En bullerutredning behöver tas fram för området då
informationen som hänvisas till är föråldrad.

Kommentar
Kompensationsåtgärderna föreslås innefatta att de befi ntliga
stenmurarna utmed den västra sidan av Torpa Hestra 4:4 röjs
fram för att få mer solljus samt fl yttning av fridlysta arter,
exempelvis nattviolen, från marken som ska exploateras till
den ytan av Torpa Hestra 4:4 som kommunen förvärvar.
Kompensationsåtgärderna ska utföras i samband med bygg-
nation.

Sedan samrådet har en inventering av fl addermöss i ladan
gjorts. Utifrån besöket fi nns inga tecken som tyder på att
insidan av ladan används som sommar- eller yngelkoloni
för fl addermöss. Detta på grund av att temperaturen inne i
ladan i stort följer omgivande temperatur, vilket innebär att
ladan har lågt värde som övervintringsplats. Ladan har dock
använts av fl addermöss som en plats för att äta. Slutsatsen
är att ladan kan rivas, men att det måste säkerställas att
inga fl addermöss använder den efter att ha vaknat upp efter
vintersömnen.

Att placera parkeringsplatser under mark är mycket kostsamt
och inte något som är möjligt i planförslagets begränsade
exploatering. En bullerutredning har tagits fram och resul-
taten av den redovisas i planbeskrivningen under kapitel 8.
Störningar på platsen.

Råd enligt PBL och MB

Förorenad mark Det bör i planförslaget framgå att det
fi nns potentiellt förorenad mark inom planområdet. Nu
anges i samrådshandlingen att det fi nns inget som tyder på
att det fi nns risk för markföroreningar inom planområdet.
Inventeringen anger att åkeri med uppställning av fordon
har funnits på fastigheten (L-O Lindvest Åkeri AB, med
MIFO-Id:F1490-0098). Det fi nns därmed viss risk för
markföreningar även om det troligen inte är så omfattande
föroreningar.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kommu-
nen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte
innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna
bedömning. Således behöver inte en MKB tas fram.

Kommentar
Planbeskrivningens stycke om förorenad mark har justerats.

S3 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har följande synpunkt:

Vid utskrift i A3-format av plankarta med bestämmelser
framträder inte prickmarken, vilket får till följd att bestäm-
melsen ”Byggnad, anläggning under tak får inte uppföras”
kan tolkas som om den ska gälla såväl inom område med
byggrätt, område utan byggrätt och även inom område
som ska vara tillgängligt för ”allmännyttiga underjordiska
ledningar”.

Först vid en inzoomning i den digitala fi len framträder
prickmarken.

Kommentar
Prickmarken på plankartan har justerats.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att
erinra mot upprättat förslag till detaljplanen varför nämnden
tillstyrker detaljplaneförslaget.

Kommentar
Noteras.

S5 Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka plan-
förslaget under förutsättning att förvaltningens synpunkter
beaktas.

Natur Miljöförvaltningen har deltagit i tidigare planpro-
gramsarbete för Hestra, som nu är pausat, och i det yttrat
sig över vikten av att på fastigheten Torpa-Hestra 4:4 bevara
ängsmark och säkra de gröna stråken så att funktionen av
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S6 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för del av Hestra
Parkstad, fastigheten Torpa-Hestra 4:4, Borås Stad med
beaktande av framförda synpunkter.

Kulturnämnden anser det olyckligt att den befi ntliga ladan
som i tidigare plan var skyddad inte går att bevara. Anled-
ningen lär vara att byggnadens konstruktion inte skulle klara
en ombyggnation till bostäder vilket var den tidigare tanken.

När det gäller de nya byggnaderna som ska ersätta befi ntlig
byggnad anser Kulturnämnden att de i stort sett är accepta-
bla. Det är dock väsentligt att man väljer rätt kulör, typ ljus
falurödfärg samt en träpanel av god kvalitet för att byggna-
derna ska smälta in i miljön så bra som möjligt.

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med en text om
färg-och materialval. Plankartans utformningsbestämmelse
avseende fasader har kompletterats.

S7 Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen, men vill
framhålla vikten av att framkomlighet och tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning är god.

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med information
gällande tillgänglighet för funktionsnedsatta invånare inom
planområdet.

S8 Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av detalj-
plan för del av Hestra Parkstad Torpa-Hestra 4:4 och skickar
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Fritids- och folkhälsonämnden är mycket positiv till att
tillgängligheten till natur- och parkområden ökas genom
att kommunen säkrar mark till en framtida stadsdelspark.
Stråket från Lillesjön till Kolbränningen är vackert och man
upplever en unik kulturmiljö. Fritids- och folkhälsonämnden
tillstyrker detaljplanen och vill samtidigt understryka värdet
av att de nya fastigheterna som byggs harmonierar med
områdets ursprungliga karaktär.

Kommentar
Noteras.

S9 Förskolenämnden
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Hestra
Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl ., Borås Stad. I samband med
att områden utvecklas och förtätas med bostäder vill Försko-
lenämnden påtala vikten av att satsa på en fortsatt utbyggnad
av förskolor samt att tomt för förskola bör planeras. Försko-

lenämnden vill också poängtera att barnperspektivet måste
beaktas från början när gator, torg, trottoarer och cykelvägar
planeras.

Kommentar
Noteras.

S10 Grundskolenämnden
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen. Nämnden
påtalar att i planering av nya bostadsområden bör en tomt
för ny grundskola säkerställas. I närheten av planområdet ska
Byttorpskolan byggas ut och utökas med skolplatser.

Kommentar
Noteras.

S11 Borås Energi och Miljö
Borås Energi och miljö har lämnat följande yttrande:

Teknisk försörjning, Dagvatten Samtliga tre stycken
tar bort, med undantag av sista meningen i stycke tre som
behålls.

Framför behållen text infogas följande text: ”Exploateringen
ska inte innebära ett högre fl öde av dagvatten ut från
fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med
innan förändringen. Dagvattenåtgärder ska utföras på ett
sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte avleder
mer dagvatten än motsvarande maxfl ödet vid ett 10-årsregn,
jämfört med befi ntliga förhållanden, innan det avleds till
allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara
dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktig-
het. Dagvattenfl ödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i fl öde skall utjämnas på tomtmark innan det
avleds till dagvattenledning.”

Värme Befi ntlig text stryks i sin helhet och ersätts med
följande text: ”Fjärrvärmeledning fi nns i närheten.”

Avfall Skisser tas bort. Befi ntlig text stryks i sin helhet och
ersätts med följande text: ”För att få en bra arbetsmiljö,
säkerhet och tillgänglighet vid avfallshämtning för både kund
och förare ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Handbok
för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok
”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas.

Svarta och vita påsen samt vårt optiska system kommer
troligtvis att avvecklas inom snar framtid därför ser vi att
man beställer minst två behållare för hushållsavfallet så man
kan dela upp matavfall och brännbart i framtiden. Vi vill
också rekommendera och förespråka att planera för fullsorte-
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ring med 10 fraktioner för att ta oss upp i avfallstrappan samt
följa regeringens beslut om kvarternära och fastighetsnära
insamling till 2025. ”

”Viktigt för bottentömmande behållare

Vi kan i dagsläget endast tömma behållare med 2-kroks-
system

Lyft över bilar får ej förekomma

Behållarna får ej vara för långt in på tomt, se anvisning-
arna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen”

Växtlighet runt behållare får ej påverka eller försvåra
tömning ”

Kommentar
Planbeskrivningen har justerats med ovanstående texter.

S12 Borås Elnät
Elnät Ingen erinran. Stadsnät Ingen erinran.

Kommentar
Noteras.

S13 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har följande synpunkter:

1. Räddningstjänsten ser positivt på att hänsyn har tagits till
räddningsfordons framkomlighet. Öppningen i byggnaden
uppfyller de krav som ställs i höjdled samt, med god
marginal, i sidled. Räddningstjänsten har inga synpunkter på
utformningen men informerar om att breddkravet är minst
3 meter, i kombination med möjligheter att svänga med stora
fordon vid behov. Givetvis är det positivt om öppningen
är bredare, men om öppningen önskas göras mindre kan
kontakt tas med räddningstjänsten för dialog.

2. Räddningstjänsten noterar att det är inskrivet ett krav på
träfasad. Byggnaden kan utföras i tre våningsplan, vilket
innebär att byggnaden då utgör byggnadsklass Br1. För att
uppfylla BBR krävs särskilt behandlad träfasad (som uppfyller
provningsklassen SP FIRE 105, samt BBR 5:551 i övrigt).
Med detta vill räddningstjänsten poängtera att det är möjligt
att uppfylla BBR med träfasad i tre våningsplan, men att det
behöver beaktas särskilt i byggskedet samt att lösningen kan
vara kostsam, dock ej orimligt höga kostnader vid nybyggna-
tion. Räddningstjänsten bedömer att ingen åtgärd krävs i
planhandlingarna, men vill informera om innebörden av att
reglera att fasade ska vara i trä.

3. Att döma av illustrationsbilderna kommer det att bli krav
på brandklassade fönster i de fall avstånd mellan fönster i
höjdled understiger 1,2 meter (BBR 5:553). Detta är endast
att betrakta som information, ifall det har någon inverkan
på hur gestaltning m.m. bedöms, men åtgärden i sig hanteras
i byggskedet och bedöms inte innebära stora kostnader i
sammanhanget.

4. Angående texten om brandposter på sidan 19 i planbeskriv-
ningen vill räddningstjänsten göra följande förtydliganden:

Avstånd mellan brandposter bör vara minst 150 meter
vid användning av konventionellt system, vilket innebär
maximalt 75 meter mellan brandpost och uppställning
av brandbil. Detta uppfylls ej.

Alternativsystem innebär att man kan köra med tankbi-
lar max 1000 meter till brandpost som ger minst 900 l/
min, vilket uppfylls.

I övrigt bedömer räddningstjänsten att en ny brandpost
givetvis hade varit positivt men att befi ntlig utformning
inte innebär någon alarmerande negativ påverkan på
möjligheterna till en effektiv räddningsinsats.

Förslagsvis kan texten justeras till att förmedla att villkoren
för alternativt system uppfylls samt var närmsta brandposter
fi nns.

Kommentar
Planbeskrivningen har justerats avseende texten om brand-
poster.

S14 Polisområde Älvsborg
Lokalpolisområdet har tagit del av detaljplanen. Vid planering
och byggnation av bostäder är det viktigt att ha ett brotts-
förebyggande perspektiv. Bostadsinbrott hör till de mest
integritetsbrotten av alla och är ett brott som får förebyggas
på många sätt. Där kommer de grundläggande möjligheterna
in för att ta hänsyn till detta redan vid planeringen. Det är
också så att inbrottsstölder i bilar och olika former av trafi ko-
lyckor är vanligt förekommande både nationellt och lokalt.
Det är också viktigt att ha ett brottsförebyggande perspektiv
vid planeringen av övriga verksamheter som kan innefattas
eller påverkas av detaljplanen.

I övrigt har lokalpolisområdet ingen erinran.

Kommentar
Noteras.
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S15 Hyresgästföreningen
Efter att ha tagit del av detaljplanen för Torpa-Hestra 4:4
m.fl . med diarienummer BN 2014-1269 så har vi endast en
sak att tillägga och det är att det byggs i första hand hyresrät-
ter och i andra hand både hyresrätter och bostadsrätter, i
övrigt så har vi inget att erinra.

Kommentar
Yttrandet har vidarebefordrats till exploatören.

Yttranden från sakägare
S16 Torpa Hestra 4:3
Vi vill utifrån den planbeskrivning och detaljplan ni har
skickat ut på remiss komma med några synpunkter och
frågor. Vi ser att ladan har upprustningsbehov men tycker
inte att det per automatik behöver innebära att den ska rivas
eller att det ska byggas nytt på marken där den står.

Som boende på Hestra och nära grannar med det planerade
bygget på Torpa-Hestra 4:4 ser vi att det fi nns en hel del att
ta hänsyn till och som vi inte tycker kommer fram i de texter
ni har formulerat. Vi ser inte heller att hänsyn tagits, rent
kulturhistoriskt, estetiskt och praktiskt till den omgivning där
eventuella bostadshus kommer att uppföras. Ni formulerar
det själva så här om vårt område: Området består av en
känslig landskapstyp vars karaktär är unik och starkt kopplad
till Hestras identitet. (s.21)

En natur- och landskapsinventering har tagits fram för
planprogrammet för Hestra (Melica, 2016-02-08) med syftet
att översiktligt kartera och värdera, såväl ekologiska som
upplevelsemässiga rekreativa värden i området. Utredningen
pekar ut området kring Hestra bytomt, det vill säga Torpa-
Hestra 4:4 som det område med högst naturvärden inom
utredningsområdet. (s.16) För oss handlar det om att bevara
ett sammanhållet intryck och upplevelse av miljön och
landskapet här på och kring Torpa -Hestra 4:4 och vi tycker
att det är av största vikt att områdets värden bevaras och vi
vädjar/ber er att ta hänsyn till våra synpunkter och överväga
dessa på ett seriöst och demokratiskt sätt.

Vi reagerar mot är HUR förslaget ser ut till storlek och utse-
ende, det ökade antalet boende det skulle generera (inklusive
den ökade trafi ken) samt att kulturhistorisk mark förstörs
som också är en av anledningarna till att Hestra upplevs som
en unik plats att bo på. Våra synpunkter är följande:

Bebyggelsen Ni skriver i planbeskrivningen och detaljpla-
nen på sidan 4 att: Samhällsbyggnadsnämnden framhöll i

samband med beslutet, vikten av att skapa en bebyggelse-
struktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till
landskapet och kulturvärdena.

Vi kan inte i någon av de ritningar eller beskrivningar se
att ni på ett seriöst sätt tagit denna hänsyn till omgivande
bebyggelse, arkitektur eller landskap. Det förslag ni har tagit
fram liknar mest två tillfälliga baracker som inte harmonierar
med omgivningen varken i storlek eller i utseende (något som
många som sett och läst i Borås Tidning också reagerat på
och framfört till oss). Vi vill även anmärka på den höjd husen
har i förslaget och på antalet lägenheter. Att rita in treplans-
hus här stämmer inte in i miljön eller med övrig bebyggelse
och dessutom har inte den naturliga tomtlutningen tagits
tillvara när husen ritats in. Hestra Parkstad är byggt i ett
kulturlandskap där naturliga höjder fått vara kvar och där
husen smälter in i det. Sådan hänsyn vill vi att det tas även
här.

Det vi anser skulle passa in bättre, om det alls måste byggas,
är en byggnad som har ladans yttre gestaltning så som den
ser ut idag, då detta är tidstypisk för gården den har hört
till. Målsättningen med den eventuella nya byggnaden bör
vara att man fortsatt upplever att den är en del av en klassisk
gårdsmiljö. Alternativet är att det byggs två radhuslängor
i 1,5-plan med gestaltning som liknar ladans. Dessa skulle
smälta in i omgivningen på ett helt annat sätt med tanke på
tidigare bebyggelse och den intilliggande bostadsrättsfören-
ingen. Bifogar ett förslag på hur det skulle kunna se ut om
man bygger i stil med ladans nuvarande utseende

Ni skriver på sidan 9 att ni; gjort bedömningen att en
nybyggd kopia av den befi ntliga ladan skulle urholka det
kulturhistoriska värdet högst avsevärt och inte tillföra annat
än bevarande av ett miljöskapande värde. (s.9) samtidigt som
ni på sidan 4 skriver att; Strukturen är typisk för 1800-talets
jordbruksbebyggelse som utmärker sig genom placering
av byggnader i förhållande till varandra och landskapet.
Den äldre bevarade bebyggelsestrukturen ger karaktär och
kulturvärde. (s.4) Som vi tolkar dessa skrivningar så är den
del av Sonatgatan där ladan står av värde både vad det gäller
att bevara det kulturella och det speciella landskapet.

När ni sedan skriver följande; En helt ny bostadsbyggnad
med liknande volym och karaktär placerad på samma plats,
skulle enligt Borås stad vara ett ärligare sätt att berätta
områdets utveckling och historia. Således tas q bort ur planen
och ladan tillåts därmed rivas. (s9) förstår vi inte hur det
stämmer överens med det ni skriver här ovan. Ni tar bort Q
märkningen samtidigt som ni ser området som kulturhisto-
risk med ett karaktäristiskt landskap. Ni skriver också här
ovan om EN byggnad och att den ska ha liknande volym som
ladan. Det ni lämnat skisser på har betydligt större volym och
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består av TVÅ byggnader. Dessutom är exteriören ej anpas-
sad till ladans karaktär (förutom att den har röd färg) och den
gårdsmiljö som den ska passa in i.

Sen undrar vi för vem det är ärligare att bygga helt nytt? För
oss som bor och ska leva med en eventuell ny bostadsbygg-
nad i närheten av våra hus är det naturligtvis av större vikt att
huset smälter in och bevarar känslan av det den gamla gården
än att ni ”vill vara ärliga” och bygga ett hus från 2000-talet.

På sidan 21 skriver ni att: I översiktsplanen står att när den
byggda miljön förändras krävs ett välavvägt förhållningssätt
för att säkerställa en fortsatt förståelse av det historiska arvet
samtidigt som man möjliggör nya arkitektoniska tillägg.

Vi ser inte att ni säkerställer fortsatt förståelse av det histo-
riska arvet när ni föreslår dessa byggnader. Vi ser det inte
som att det gjorts tillägg av det arkitektoniska utan det vi ser
är att det har blivit ett helt och hållet modernt hus. Vi vill att
ni tar detta i beaktande och tänker om gällande den arkitek-
toniska utformningen. En annan faktor som måste beaktas
är räddningstjänstens minskade möjligheter att ta sig fram till
hus 2 . Hur ska man komma intill med tex en ambulans?

På sidan 9 står det att Borås stad och fastighetsägaren (det
har varit fl era stycken de senaste 20 åren) haft som ambition
att ge ladan en funktion som kunde inbringa intäkter så att
ladan skulle kunna underhållas. Detta är påståenden som
tidigare fastighetsägare inte känner igen. När vi som tidigare
fastighetsägare samtalade med Borås stad om att eventuellt
bygga om ladan till bostäder fi ck vi ett direkt nej. Några år
senare var beskedet att ladans exteriör inte fi ck förändras
mer än att man möjligtvis kunde få sätta in några fönster
om man ville göra bostäder där, att riva ladan var inte heller
tillåtet. Därför förstår vi inte att man nu helt plötsligt tar bort
q-märkningen, får riva och bygga två stora ”lador” på samma
tomt! Vår ambition då var att bevara den yttre gestaltningen
av ladan och låta ängen vara orörd.

I och med det som är på gång nu så har vi haft samtal med
några av de andra sakägarna i området. Det vi diskuterat
är möjligheten, vid ett eventuellt nekande av bebyggelse
på Torpa - Hestra 4:4, att gå ihop och köpa loss ladan med
tillhörande äng och hålla landskapet levande med t ex
betande får. I våra tankar fi nns också att bilda en förening,
eventuellt en hembygdsförening för att bevara Hestra - Torpa
4:4. Vi har idéer om vad vi skulle kunna göra för att få in
pengar för underhåll och då kant ex återkommande loppisar
på logen vara ett alternativ. Vi är måna om att bevara
”på-landet-känslan” då den är till glädje och rekreation för
många boråsare.

Landskap, natur och miljö Vi undrar hur ni motiverar
byggnation på ängsmarken då det fi nns och planeras för att
bygga bostäder i skogen norr och väster om aktuellt plan-
område. Vi förstår inte tanken med att tillåta bebyggelse på
unik mark och byggs det så är det ett oåterkalleligt ingrepp.
Den förklaring ni givit till att det skulle kunna byggas
på den ängsmark som är aktuell i denna detaljplan är att;
exploatering sker på den plats inom planområdet med lägst
naturvärdesklassning. (s.17)

Det är likafullt en naturtyp som är unik och allt mer ovanlig
i närheten av Borås centrala delar som de allra fl esta Hest-
rabor (och andra Boråsare) uppskattar och njuter av. Under
Linnemarschen i år östes beröm över hur vackert det är här
kring ladan.. Dessutom har ängen en stenmur som ligger på
tomtgränsen som med era egna ord beskrivs på följande sätt;
generella skyddsbiotoper som i inventeringsområdet uteslu-
tande består av stenmurar, varav en ligger inom planområdet.
(s.17)

Alltså har den ett högt värde som inte kommer att kunna
ersättas eller återställas om dessa hus byggs. Där fi nns både
växter och djur som trivs under de förhållanden som förelig-
ger idag. Vi vill också berätta att vi som bor på Torpa - Hestra
4:3 har paddor återkommande i trädgården dessutom har vi
haft besök av en fl addermus inne i huset och som med största
sannolikhet bor inne i ladan och de är som vi förstått några
av de djur som ska skyddas/ är fridlysta.

Den här delen av Hestra kallas för ”Hestras lunga”, vilket
säger en del om dess värde Vi ser även att den ängs-/
hagmark skulle kunna vara en utomordentlig plats för att låta
ängsblommor få växa som mat för våra utrotningshotade bin
och insekter. (Tänk er att bygga för de små istället, det skulle
gagna oss alla).

På Naturskyddsföreningens hemsida går det att läsa följande
(190520):

I Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter hotade. Gifter,
matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar
våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekven-
ser för vår framtid. Vi är nämligen helt beroende av bin och
andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den
mat vi människor äter är pollinerad av dem.

Beskrivningen av hur tomten kommer att hanteras genom
avschaktning kommer att förändra mark/tomtstrukturen
där den sluttande hagen/ängen helt kommer att försvinna.
Vi vill se en större anpassning av den eventuella bostaden
till den befi ntliga tomten för att bevara dessa miljö- och
kulturvärden.
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Vi vill också framföra kritik mot den solstudie som har
gjorts av planområdet (s.9) då vi upplever att den inte ger
en rättvisande bild och även bör redovisas för de mörkare
delarna av året då solen står lägre.

Trafi k Det råder redan brist på parkeringsplatser på Hestra
och det har resulterat i att boende i Hestra Parkstad och
Hestra Trädgårdsstad parkerar här på Sonatgatan vilket gör
att det blir konkurrens om platserna och alltid fullt med bilar
utmed vår gata. Vi har själva under några veckors tid gått
ut på kvällarna för att räkna antalet bilar som står utmed
Sonatgatan och det är i snitt 12-13 stycken samtidigt som det
är fullt på de parkeringar som fi nns i anslutning till garagen i
bostadsrättsföreningen på Sonagatan. Att ni då i denna plan-
beskrivning och detaljplan har ritat in färre parkeringsplatser
än lägenheter kommer ytterligare att försvåra parkerings-
möjligheterna. Vintertid är det bitvis väldigt trångt att ta sig
fram. Detta gäller även övriga delar av året då parkerade bilar
längs med trottoaren gör det omöjligt för bilar att mötas.

De beräkningar som gjorts angående biltrafi ken är från 2015,
vilket är innan Hestra Trädgårdsstad och innan sista etappen
av Sjögläntan byggdes och därför anser och vi att det måste
göras en ny trafi kinventering. Trafi ksituationen på Hestra
har försämrats och det är långa köer på Symfonigatan både
morgnar och eftermiddagar/kvällar. Det skulle redan nu
behövas en rondell vid utfarterna Romansgatan/Serenad-
gatan. Att ni dessutom inte räknar med att detta eventuella
bygge skulle påverka trafi knivåerna på anslutande gator
låter osannolikt då ni samtidigt menar att ett bygge av 24
lägenheter skulle generera 100-150 ytterligare förfl yttningar
med bilar per dag/dygn.

Vi anser att ni gjort en glädjekalkyl över hur många som
skulle använda sig av kollektivtrafi k respektive gång- och
cykelbanor istället för att använda sig av eller äga en bil i
detta eventuella nya bostadshus. Hur gärna ni än vill att
bilåkandet ska minska så är Hestra ett socioekonomiskt starkt
område där de allra fl esta äger en bil, ofta fl er, per hushåll
och bilarna används dagligen.

Vi känner även en stor oro för är att vi inte kan se hur det
ska byggas en SÄKER cykelförbindelse från radhusen på
Sonatgatan 11-27, ovanför ladan och till den cykelväg som
idag går förbi hagen nedanför ladan.

Med det ökande antal bilförfl yttningar per dag som kommer
att bli vardagen för oss ser vi stora risker för kollisioner
mellan cyklister och bilar. Detta då man måste korsa/åka
längs med bilvägen för att komma till cykelvägen. Den
största oron är naturligtvis att det ska hända en olycka med

ett barn inblandat då det bor många barnfamiljer i området.
Cykelvägen är den väg som barnen använder för att ta sig till
och från Hestraskolan och även till Byttorps idrottsplats.

Avslutning Vi känner ibland att vi ”små vanliga människor”
får slåss mot jätten Goliat som är stor och stark och har
mycket pengar. Vårt hopp står till er beslutsfattare att ni visar
att ni lyssnar och tar till er vad vi har för tankar och idéer
och visar att ni tar demokrati på allvar, där den lilla medbor-
garens röst är viktig. Ett sådant samhälle vill vi leva och bo
i, inte ett där den allt är uppgjort i förväg eller där den som
har mest pengar ”vinner” eller där det som ser ut att vara en
demokratisk process i själva verket är skendemokrati!

Allas vilja att bo och ha det pittoreska, vackra och idylliska
gör att det försvinner, alla kan inte få bo i det för då byggs
det bort! Ni skriver att exploateringen sker i en attraktiv
miljö, den är attraktiv bara för att den är luftig, har sin
historia och sina kulturvärden! Låt oss bevara detta till
kommande generationer och gå varsamt fram!

Kommentar
Behovet av bostäder är stort i Borås. Hestra Parkstad är en
attraktiv boendemiljö som med sin tillgång till attraktiva
strövområden, mötesplatser och naturparker och närhet till
centrum gör att efterfrågan på bostäder är stor just här. Med
det väl utbyggda nätet av cykel- och gångbanor samt kollek-
tivtrafi k skapas dessutom förutsättningar för ett hållbart
levnadssätt.

Borås Stad har gjort avvägningen att platsen där ladan står
och ängen öster om den kan bebyggas för att erbjuda fl er
människor möjligheten att bosätta sig i denna miljö. Moderna
lägenheter som är tillgänglighetsanpassade i varierande stor-
lekar möjliggör också för äldre personer som bor i området i
dag, kan bo kvar inom samma område.

Bebyggelsen Illustrationerna av planförslaget i planbe-
skrivningen, är bara ett sätt att utifrån planbestämmelserna
gestalta husen och bebygga tomten. Ambitionerna med
planbestämmelserna som rör byggnaderna är att de ska
reglera byggnadernas volymer, dess materialval och färgsätt-
ning i stort. Att reglera utformningen och exteriören mer är
varken lämpligt utifrån lagstiftningen eller med tanke på den
arkitektoniska friheten. Således fi nns det inget i plankartan
som strider mot att till exempel fönstersättning och övrig
detaljering av fasaderna bearbetas på ett annat sätt än vad
illustrationerna visar.

Att uppföra nya hus i en kulturhistoriskt värdefull miljö som
uppskattas av många är en balansgång. Att rakt av kopiera
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en tidigare byggnad brukar sällan fungera särskilt bra, då
förutsättningarna för den nya användningen (boende) ser
så annorlunda ut än den tidigare användningen (förvaring/
uppställningsplats/djurstall). Då den nya byggnaden måste
anpassas i så hög utsträckning kan det kännas ”ärligare” att
tillåta något helt nytt, men som ändå påminner om det som
tidigare stått på platsen. Planförslaget har sin utgångspunkt
i den befi ntliga ladans placering och volym. Genom att hus
1 placeras på samma plats som ladan stått och hus 2 på ett
likartat vis, tvärs höjdkurvorna, är ambitionen att de nya
byggnaderna ska smälta in i kulturmiljön i så stor utsträck-
ning som möjligt. Takvinkeln på de nya husen ligger inom
samma spann som ladans, för att knyta an till ladans form.
Vidare är byggnadernas färgsättning och fasadmaterial
reglerat för att knyta an till ladan och de intilliggande husen.

Räddningstjänsten har möjlighet att nå hus 2 genom att hus 1
är reglerat så att de ska gå att köra under det, med en fri höjd
på 4 meter.

Då det har visat sig svårt för nuvarande och tidigare fastig-
hetsägare att få några intäkter på byggnaden i kombination
med att efterfrågan på nya bostäder i Borås är stort har Borås
Stad omprövat sitt tidigare ställningstagande och har nu valt
att pröva möjligheten att ta bort rivningsförbudet från ladan.

Landskap, natur och miljö Det planeras för bostäder på
fl era håll runt om i Hestra, då Hestra är ett attraktivt område
där många vill bo. För att kompensera för att ängsmarken
försvinner har en del av kvartersmarken försetts med en
bestämmelse för att bevara viss del av ängen med dess fl ora.
På så vis förstärks även spridningskorridoren genom planom-
rådet. Stenmuren inom planområdet får inte rivas eller fl yttas
och den får heller inte påverkas under uppförandet av de nya
husen. För att kompensera för den minskade solinstrålningen
på muren, som mest kommer ligga i skugga, ska exploatören
som kompensationsåtgärd röja fram den stenmur som ligger
utanför planområdet, utmed den västra sidan av fastigheten
Torpa-Hestra 4:4. Detta för att gynna de arter som lever i och
omkring stenmurar.

Sedan samrådet har en inventering av fl addermöss i ladan
gjorts. Utifrån besöket fi nns inga tecken som tyder på att
insidan av ladan används som sommar- eller yngelkoloni
för fl addermöss. Detta på grund av att temperaturen inne i
ladan följer i stort omgivande temperatur, vilket innebär att
ladan har lågt värde som övervintringsplats. Ladan har dock
använts av fl addermöss som en plats för att äta. Slutsatsen
är att ladan kan rivas, men att det måste säkerställas att
inga fl addermöss använder den efter att ha vaknat upp efter
vintersömnen.

Situationen för vildbina i Sverige är bekymmersam. I och
med kommunens förvärv av den nordöstra delen av Torpa
Hestra 4:4 ökar möjligheterna för kommunen att skapa
gynnsamma miljöer för vildbin och andra hotade arter.
Genom kompensationsåtgärderna kommer fridlysta arter att
fl yttas från ängen som ska exploateras till kommunens mark.
Kommunens mark ligger precis intill ett viktigt spridnings-
stråk för djur och växter, vilket är positivt då kommunen kan
genomföra åtgärder som ytterligare förbättrar spridnings-
stråkets kvaliteter.

Solstudien har kompletterats med tre klockslag vid vintersol-
ståndet, klockan 9, 12 och 15. Då det är helt mörkt klockan
18 den 21 december har inte detta klockslag redovisats.

Trafi k Under december 2019 har ett parkeringsförbud införts
längs med Sonatgatan i syfte att minska trafi krörelserna och
öka trafi ksäkerheten längs med gatan.

Borås Stads parkeringsnorm medger färre parkeringsplatser
än de som ritats in i detaljplanens illustration, som har lika
många parkeringsplatser som lägenheter.

Sedan samrådet har en kompletterande trafi kutredning tagits
fram som visar att trafi ken har ökat med cirka 1 100 fordon
per vardagsdygn sedan år 2015. Samtidigt har de boende i
området ökat, men det fi nns mycket som tyder på att genom-
fartstrafi ken i området har ökat. Enligt trafi kutredningen
fi nns det än så länge utrymme för ytterligare trafi kökningar.
Dock innebär den ökade genomfartstrafi ken att det fi nns risk
för att de framtida trafi kfl ödena kan komma att bli större än
vad den tidigare trafi kutredningen bedömt.

Genomfartstrafi ken på Symfonigatan kommer sannolikt
att minska vid en framtida ny sträckning av väg 180 mellan
Sandhult och Lundaskogsrondellen. Den framtida sträck-
ningen kommer att utredas av Trafi kverket under 2020. I det
pågående arbetet med Borås Stads trafi kplan diskuteras olika
möjligheter att främja de mer yteffektiva färdmedlen såsom
gång, cykel och kollektivtrafi k för att dämpa biltrafi kens
tillväxt. För att minska hastigheterna och öka trafi ksäker-
heten på Symfonigatan på kortare sikt kommer kommunen
under 2020 att iordningställa ett förhöjt övergångställe i höjd
med BRF Kantaten.

100-150 bilförfl yttningar/vardagsdygn är en hög skattning av
vad de nya bostäderna kan komma att generera, då det fi nns
mycket goda förutsättningar att röra sig till och från de nya
bostäderna utan bil. Beroendet av personbilar måste minska
för att klara fl era av Sveriges miljömål. Samhällsplaneringen
har en viktig uppgift att driva på detta arbete, bland annat
genom att planera för bostäder i lägen där det enkelt går att
förfl ytta sig utan bil.
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S17 Gånglåten 1, Sonatgatan 13A
Vår huvudståndpunkt är att Hestra ängar ska bevaras, både
den östra såväl som den väster om ladan. Ladan och ängen
öster om den är en enhet med tillhörande stenmur och intil-
liggande fastigheterna 4:16 och 4:3. Att bebygga denna idyll
vore att förstöra kulturvärden som denna öppna äng utgör.

I detaljplanen anges också i avsnitt 2. Bebyggelse: ”Struk-
turen är typisk för 1800-talets jordbruksbebyggelse som
utmärker sig genom placering av byggnader i förhållande
till varandra och landskapet. Den äldre bevarade bebyg-
gelsestrukturen ger platsen karaktär och kulturvärde”. Att
bebygga den östra ängen vore att förstöra detta.

Naturskyddsföreningen informerar om att ”bara en bråkdel –
ungefär en tusendel – av den ängsmark som fanns för hundra
år sedan fi nns kvar idag. De blommande ängarna försvinner
i takt med att jordbruk läggs ner och slåtter och bete upphör
samt vid nybyggnationer. Med ängarna försvinner också
många sorters blommor och livsmiljön för mängder av
fjärilar, bin och andra djur”. Dessutom sätter dom ”- särskilt
fokus på ängarnas rikedom, mångfald och värde genom att
årligen fi ra ”Ängens dag”.

Bevarandet av den västra ängen kan inte på något sätt
kompensera en eventuell byggnation på den östra ängen.

Ladan är sliten och kan med fördel ersättas med annan
byggnad, rimligtvis på högst 2 våningar då ladan är i 2
våningar och området i övrigt består av 2-vånings hus. Vår
åsikt är att de föreslagna husen blir alltför stora och domine-
rande och att husen inte tillräckligt väl passar in i den gamla
kulturmiljön eller i landskapet.

Sedumtak på carport och cykelförråd i all ära men husgaveln
(hus 2) kommer att dominera synfältet och utgöra ett stort
blickfång. Dessutom kommer hus 2 med största sannolikhet
även att skugga solen under vinterhalvåret.

Hus 2 kommer att medföra stor olägenhet för oss på Sonat-
gatan 13 i form av insyn från de fönster som vetter mot nord-
ost, vilket innebär direkt insyn i samtliga rum åt det hållet
samt ned på uteplatserna. Vår bedömning är att insynsskydd
(som exempelvis häckar, träd och plank) blir svåra att skapa
på grund av höjden på Hus 2:s fönster och brist på utrymme
mellan Sonatgatan 13 och tänkt nybyggnation. Planförslaget
kommer att innebära att gräsmattan bakom Sonatgatan 13
slutar tvärt i en brant vilket utgör en risk för våra små barn
som vistas på baksidan av Sonatgatan 13.

Vi anser att man vid utformning av eventuella hus borde
ta tillvara dagens sluttning, begränsa höjden, bredden och
längden, minska antalet lägenheter och därmed även minska
trafi ken och behovet av bilparkeringsyta.

I övrigt står vi bakom Gånglåtens gemensamma skrivelse i
alla punkter inte minst trafi ksituationen på Sonatgatan.

När vi köpte vårt hus betalade vi för den ängsmiljö som
detaljplanen nu vill bebygga.

Kommentar
I arbetet med att ta fram en ny detaljplan vägs allmänna
och enskilda intressen mot varandra. Enskilda intressen
är exempelvis skuggning, insyn och utsikt. I en stad som
växer blir en viss ökning av insyn och förändrade ljus- och
siktförhållanden en konsekvens för enskilda. De förändrade
förutsättningarna anses inte innebära en betydande olägen-
het.

På plankartan  har vissa markhöjder har tagits bort för att
möjliggöra för andra lösningar inom tomten. En bestäm-
melse har även lagts till på plankartan som reglerar att vid
större schakter på Torpa Hestra 4:4 ska ett stängsel eller räcke
uppföras i fastighetsgränsen.

I övrigt se kommentar till Torpa Hestra 4:3.

S18 Sonatgatan 21A
Jag hade inte möjlighet att gå på samrådsmötet som hölls
3/6 och jag har en fundering kring hur det tilltänkta bygget
kommer att påverka trafi ksituationen på Sonatgatan/
Serenadgatan. I dagsläget så kan jag konstatera att det vid
rusningstid kan vara rätt svårt att ta sig ut på Symfonigatan
från just Sonatgatan/Serenadgatan. Finns det några tankar
på lösningar av detta? Eftersom Alingsåsvägen ansluter rätt
snart efter utfarten från Sonatgatan/Serenadgatan så kan jag
tänka mig att en rondell kan bli problematiskt utifrån even-
tuell köbildning. Men som sagt, jag känner en oro för att vi
kommer få betydligt längre kötid ut på Symfonigatan då varje
bil vanligtvis får vänta en stund var då det kommer mycket
anslutande bilar från Alingsåsvägen liksom från motsatta
hållet (Hestra Parkstad).

Kommentar
Se kommentar till Torpa Hestra 4:3 under avsnittet Trafi k.

S19 Brf Gånglåten
Sammanfattning Vi kan med tillfredsställelse konstatera
att kommunen avser att förvärva den öppna delen av Torpa
Hestra 4:4 och bevara detta kulturhistoriskt viktiga och
vackra område. Detta ligger också helt i linje med planpro-
grammet för Hestra. I de synpunkter vi tidigare framförde på
planprogrammet 2017-03- 27 fi nns detta också med. Dess-
värre kan vi konstatera att våra övriga synpunkter gällande
ladan och ängen sydost om ladan inte beaktats i förslaget
till detaljplan. Vi hade helst sett att ladan fått vara kvar och
ängen fått vara orörd.
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Planförslaget beskriver att fastigheten har ett högt kulturvär-
de och att ladan utgör en viktig del av platsens kulturmiljö.
För att skydda platsen prickades marken och ladan belades
med rivningsförbud. Vi anser inte att det tydligt framgår av
planförslaget hur detta har förändrats i förhållande till idag.
Vi anser inte att planförslaget tillräckligt konkret redovisar
de ambitioner som funnits att ge ladan en alternativ funktion,
och vi tycker inte att denna möjlighet prövats i tillräcklig
omfattning.

Om en ändring av detaljplanen trots allt kommer till stånd
anser vi att de föreslagna husen blir alltför stora och domine-
rande och att husen inte tillräckligt väl passar in i den gamla
kulturmiljön. Husen är framför allt för höga men även för
breda och för långa. En högsta totalhöjd på över +206 m (1,5
plan) passar inte in i landskapet. Hus 2:s höjd och närhet till
Sonatgatan 13 är mycket negativa för några av vår förenings
medlemmar (förstörd utsikt, insyn samt skuggning). Endast
ett hus av den typ som visas i planbeskrivningen på sidan
6 (Tham & Videgård) placerad på den gamla ladans plats
skulle på ett mycket bättre sätt behålla områdets karaktär och
orsaka minst störningar.

Förutom detta är trafi ksituationen problematisk. Åtgärder
måste vidtas så att föreningens barn (de som bor på Sonat-
gatans udda nr, ca 50% av föreningens medlemmar) på ett
säkert sätt kan ta sig till cykelbanan som passerar ängarna.
Denna används av barnen för att ta sig till Hestra Midgårds-
skolan. Parkeringssituationen måste också lösas. Redan idag
är det ont om parkeringsplatser i området och i detaljplanen
fi nns inte ens en parkeringsplats per lägenhet. Detta kommer
att bli ett stort bekymmer. Nedan förklarar vi våra synpunk-
ter mer i detalj.

Inledning Brf Gånglåten är en bostadsrättsförening med 77
lägenheter belägna på Sonatgatan precis intill Torpa Hestra
4:4. Vi undertecknande fi ck på föreningsstämman i maj
2015 förtroendet att företräda medlemmarna när det gäller
eventuella byggplaner på Torpa Hestra 4:4 och intilliggande
kommunal ängsmark Torpa Hestra 4:1. Vi vill genom denna
skrivelse ge våra synpunkter på förslaget till detaljplan för
Torpa Hestra 4:4.

Generella synpunkter som berör de fl esta av föreningens
medlemmar:

Många av föreningens medlemmar och deras barn sätter
mycket stort värde på de vackra ängarna med de betande
fåren. Vi anser liksom tidigare att ängsmarkerna skall få vara
orörda och även fortsättningsvis betas av får på sommarhalv-
året. Viss utveckling av området till stadsdelspark kan vara
välkommet tex att renovera den gamla fägatan, gallra bort
en del buskage nordväst om den öppna ängsmarken samt att

eventuellt anlägga en spegeldamm i den sanka delen av områ-
det. De kompensationsåtgärder som föreslås i detaljplanen är
vi också positiva till tex rensning av buskage vid stenmuren
samt fl yttning av fridlysta arter. Ytterligare kompensatoriska
åtgärder skulle kunna vara att rensa buskage även på ängen
längre upp i backen och längs bäcken nordväst om Torpa
Hestra 4:4. När det gäller de framtida planerna vill vi inte
att området används för kolonistugor, kolonilotter, lekpark
eller liknande som antyddes i planprogrammet. Detta förstör
öppenheten samt områdets karaktär och skönhet. Man skulle
då tex inte kunna se stenmurar och det böljande landskapet
från gång/cykelbanan. De fi na tallarna på ängen vill vi också
bevara. De är vackra och ger skugga åt de betande fåren. Vi
i Brf Gånglåten medverkar gärna med idéer och synpunkter
när det är dags att utveckla området.

När det gäller ladan och ängen sydost om ladan framgår våra
synpunkter nedan. Vi har både skriftligen och muntligen
uppmanat medlemmarna om att komma med synpunkter till
oss. Många vill ha kvar ladan men många vill också att den
ersätts av en byggnad som passar in i den gamla miljön.

Vi som representerar föreningen anser att det är viktigt att
kopplingen till övriga gamla fastigheter bevaras. Fastighe-
terna Sonatgatan 33 och Sonatgatan 37 liksom den gamla
jordkällaren har anor från 1700-talet. I inledningen på
planprogrammet på sid 8 står ”Några få rester av odlings-
landskapet och den äldre bebyggelsen fi nns ännu bevarade
på Hestra och de utgör idag mycket viktiga komponenter
för att skapa ett historiskt djup, en läsbarhet och därmed en
förståelse för stadsdelens ursprung, framväxt och historia.
De är kärnan till dagens Hestra.” Att bygga endast ett hus
av den typ som visas i planbeskrivningen på sidan 6 (Tham
& Videgård) placerad på den gamla ladans plats skulle på
ett mycket bättre sätt behålla områdets karaktär och orsaka
minst störningar.

I början av planförslaget står att läsa att Borås Stad, tillsam-
mans med markägaren haft ambitionen att bevara ladan och
hitta en alternativ funktion, som kan inbringa tillräckliga
inkomster för att täcka underhållskostnaderna, men att detta
inte lyckats. Förslaget redovisar inga konkreta exempel på
sådana verksamheter, och vid förfrågan till Borås Stad har
inga ekonomiska kalkyler eller dylikt funnits att redovisa.
Det är såldes svårt att bilda sig en uppfattning om detta
påstående. Vår synpunkt är att sådana alternativa funktioner,
förutom bostäder, inte prövats i tillräcklig omfattning att
det står i proportion till förlusten av de värden som området
utgör, om exploatering tillåts.

Borås Stad är dess invånare och det fi nns en stor lokal
opinion och ett stort engagemang i närområdet för att värna
detta kulturlandskap. Som del av Borås stad är vi beredda att
göra verklighet av dessa ambitioner.
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Planprogrammet avser att svara på frågan från fastighetsä-
garen om huruvida detaljplanen kan ändras samt om ladan
får rivas och ersättas med bostäder. Vi är väl medvetna om
fastighetsägarens önskan att bygga bostäder. Vi är också
medvetna om att ett bevarande skulle begränsa markägarens
rätt att använda marken efter eget önskemål. Vi anser dock
att det fi nns ett mycket stort bevarandevärde och att detta
redan uppmärksammats av Borås Stad genom sin prickning
av mark och rivningsförbud av ladan. Vi ser inte att detta
bevarandevärde minskat i och med fastighetsägarens önskan
att exploatera. Beslutet ligger trots allt hos samhällsbyggnads-
nämnden, och markägaren var vid sitt förvärvande medveten
om att exploatering kanske inte skulle vara möjlig.

Ett beslut där Borås Stad inte antar samrådshandlingen,
inte lyfter rivningsförbudet på ladan, eller tar bort prick-
märkningen, men inte heller köper marken är risken stor att
fastigheten förfaller, vilket vi inte önskar.

Bostadsrättsföreningen, tillsammans med övriga sakägare,
har därför för avsikt att presentera ett förslag för nuvarande
markägare, där fastigheten styckas av enligt förslaget, att vi
förvärvar den del av fastigheten Borås stad inte avser förvär-
va (ladan samt östra ängen), och att Borås stad i övrigt följer
planförslaget och förvärvar återstående delar av fastigheten.
Detta förutsätter naturligtvis att samhällsbyggnadsnämnden
är positiv till detta. Vi kommer även att arbeta fram seriösa
förslag till alternativ användning med realistiska budgetar,
där vi gärna ser ett samarbete med kommunen. En sådan
lösning skulle inte ytterligare belasta Borås Stads ekonomi,
men skulle ge dess invånare inom stadsdelen kvarstående
behållning av natur- kultur- och rekreationsvärdet inom
stadsdelen.

Detta skulle vara möjligt genom att förhandla fram ett
pris som motsvarar marknadsvärdet på fastigheten med
kvarstående q-märkning och prickning, samt stå i relation till
det pris nuvarande fastighetsägare köpte fastigheten för. På så
sätt har nuvarande markägare ej gått med förlust.

Om Borås stads samhällsbyggnadsnämnd beslutar att inte
häva rivningsförbudet eller förändra prickningen av marken
skulle detta skydda nuvarande fastighetsägare från att någon
annan gör vinst på något denne hindras från, eftersom
exploatering inte skulle vara möjlig.

Vi inser att Borås stad är i stort behov av ett ökat antal
bostäder, samt att Hestra är ett attraktivt område. Det har
också byggts mycket på Hestra på senare tid tex Hestra
Trädgårdsstad med 115 bostäder bara 200 m från Torpa
Hestra 4:4. Vi ser också att det i planprogrammet för Hestra
4:1 har presenterats andra områden inom Hestra som man
eventuellt kommer att bygga bostäder på utan att denna

värdefulla kulturmiljö skulle gå förlorad. Byggs exempelvis
Hestra Västra med 500-600 bostäder har inte 24 bostäder till
någon större betydelse.

En annan fråga som är viktig för föreningens medlemmar är
trafi ksituationen längs Sonatgatan och dess vändplats samt
parkeringsmöjligheterna i området.

I dagsläget är det möjligt att parkera bilar längs Sonatgatan
i dess längd fram till vändplanen. Detta görs och gatan
är oftast full under kvällstid, morgnar och helger. De
parkerade bilarna tillsammans med bergsskärningen öster
om gatan medför mycket dålig sikt och tidvis obefi ntliga
mötesmöjligheter. I vår förening bor många barn som rör sig
mellan gårdarna och således korsar Sonatgatan. I dagsläget
fi nns inget övergångsställe. Den del av Sonatgatan som
viker av upp mot de två gårdar med udda nummer, har i
dagsläget ingen separerad cykelväg eller trottoar. Det innebär
att de barn som bor på dessa gårdar och som går på Hestra
Midgårdskolan eller Kärnhus etc förskola måste cykla en
del av sin väg till skolan helt oskyddat tillsammans med
biltrafi ken, eftersom andra sidan av området har trappor.
Det är inte bra i dagsläget men kommer att bli oacceptabelt
ur trafi ksäkerhetssynpunkt om antalet bilförfl yttningar ökar.
Enligt planprogrammet uppskattas de nya husen alstra 100
nya bilförfl yttningar per dygn, och dessa skulle då ske fram
till de nya husens parkeringsplatser. Vi anser att detta innebär
en avsevärt ökad risk vid förfl yttningar mellan gårdarna
och från våra gårdar ut till cykelvägen, framför allt för våra
barn. Vi menar att en närmare utredning måste göras och
lämpliga åtgärder måste vidtas, såsom exempelvis farthinder,
övergångsställe samt parkeringsförbud längs den del av gatan
som ligger närmast planområdet.

Planförslaget föreslår två parkeringsplatser färre än antalet
lägenheter. Kompensationsåtgärderna från fastighetsägaren
skapar inga fysiska parkeringsplatser. Medlemmarna i vår
förening har tillgång till en garageplats per lägenhet, och 54
gästparkeringsplatser. Trots detta är som nämnts ovan gatan
ofta full av parkerade bilar. Vi uppskattar en utveckling och
styrning mot mer hållbara resor, men i realiteten befarar vi
att underskottet på parkeringsmöjligheter i förhållande till
antalet lägenheter kommer att bli ett problem som man inte
tillräckligt beaktat.

Synpunkter som berör de närmast boende i föreningen:

Vi anser att de föreslagna husen blir alltför stora och
dominerande och att husen inte tillräckligt väl passar in i den
gamla kulturmiljön. Husen är för höga, för breda och för
långa. En högsta totalhöjd på +206 m (1,5 plan) passar inte in
i landskapet.
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I planprogrammet presenteras en solstudie med skuggförhål-
landen beskrivna för tre tidpunkter under året. Resultatet
uppges bli liten skuggning av intilliggande byggnader och
områden. Vi anser att studien är otillräcklig i och med att
den inte visar husens skuggande under den halva av året
då solen står som lägst och då risken för beskuggning är
som störst. Studien ger inte heller en rättvis bild av hur den
bevarade stenmuren parallellt med förslagets Hus 2 kommer
att beskuggas. Beskuggning sker redan idag i stor omfattning
från sydost av träd och buskar, något som inte framgår av
studien.

Vi anser att närheten och höjden på Hus 2, kommer att
medföra stor olägenhet för boende på Sonatgatan 13 i form
av insyn från de fönster som vetter mot nordost. Detta
kommer att medföra direkt insyn i samtliga rum åt det hållet
samt ned på uteplatserna på Sonatgatan 13. Vi bedömer att
insynsskydd (som exempelvis häckar och plank) till första
våningen och uteplatserna på Sonatgatan blir svåra att skapa
på grund av höjden på Hus 2:s fönster.

Planbeskrivningen föreslår en urschaktning och utplaning
av marken fram till tomtgränsen i nordost, istället för att
bevara nuvarande sluttande höjdförändring. Detta innebär
att karaktären av landskapet kommer att ändras och med
stor sannolikhet kommer de grönytor som lämnas inte
längre upplevas som det kulturlandskap man önskar bevara
känslan av. Vi ser inte heller att planprogrammet tillräckligt
redovisar hur man hanterar att stenmuren som ska bevaras
ligger i denna sluttning. Planförslaget kommer att innebära
att gräsmattan bakom Sonatgatan 13 slutar tvärt i en brant.
Hur hög denna är framgår inte tydligt, men utifrån bilder
uppskattar vi den till ca 2,5 m. Vi anser att detta kommer
att utgöra en risk för våra små barn som vistas på baksidan
av Sonatgatan 13. Vi anser att man borde ta tillvara dagens
sluttning vid utformningen av husen, begränsa höjden,
bredden och längden, minska antalet lägenheter och därmed
även minska behovet av bilparkeringsyta.

Kommentar
Se kommentar till Torpa Hestra 4:3 och Sonatgatan 13 A.

S20 Torpa Hestra 4:16
Jag köpte mitt hus på Sonatgatan 37 1994 i samband med att
gällande detaljplan för området togs fram och då skyddades
de 2 gamla husen och ladugården och området runt dessa.
Det var under dessa förutsättningar jag köpte mitt hus från
Borås kommun och har sedan lagt ner mycket jobb på att
renovera det enligt gällande detaljplan.

Nu vill man förstöra denna unika miljö genom att riva
ladugården och bygga på ängen mellan ladugården och de 2
gamla husen. Det som skulle kunna vara ok är att bygga om

ladugården till en bostad utan att riva den eller om den nu är i
för dåligt skick för detta ersätta den med en likvärdig bygg-
nad för bostäder på samma plats och i samma storlek. Nu
vill man istället ersätta ladugården med 2 stora 3-våningshus
och det är inte ok, de passar inte alls in i landskapet då de är
mycket större och högre än övriga byggnader på Sonatgatan.

Den andra byggnaden vid stenmuren skulle täcka nästan hela
min nordvästra tomtgräns och ge en 11 meter hög vägg som
kommer att ta det mesta av kvällssolen på min tomt samt
skugga stenmuren. Det kommer också att ge en väldig insyn
över min tomt vilket medför att man efter det kommer ha
insyn från de fl esta håll in på tomten. Om man skulle plantera
något för att minska insynen så skulle detta ge en närmast
total skuggning av stenmuren vilket knappast är önskvärt.
2 meter från tomtgränsen vid stenmuren eller 7 meter från
den tänkta byggnaden står ett träd som borde vara skydds-
värt. Det är en lind som har en diameter på nästan 90 cm
(omkrets ca 275 cm) och den har 2 hål stammen varav det
största är ca 12 x 20 cm. Detta träd måste man ta hänsyn till i
detaljplanen så att man inte skadar rötter eller grenar.

Kommentar
Se kommentar till Torpa Hestra 4:3 och Sonatgatan 13 A.
På plankartan har en justering av egenskapsgränserna för
byggrätterna gjorts, vilket innebär att avståndet mellan de
nya byggnaderna och stenmuren kan ökas något. För att
skydda de träd som står intill muren och inte ligger inom
planområdet, har en bestämmelse lagts till på plankartan om
att marklov krävs för påverkan på trädens rotsystem.

Synpunkter från övriga
S21 Brf Trädgårdsstaden
Bostadsrättsföreningarna Trädgårdsstaden 1 och Trädgårds-
staden 2 har följande synpunkter på rubricerad detaljplan
angående trafi ksituationen längs Symfonigatan:

Redan idag är det svårigheter att ansluta till Symfonigatan
från Trädgårdsstadens bostadsområde. Vi befarar att en
utbyggnad av Hestra, med en utökad trafi kbelastning som
följd, skulle försämra fl ödet från Trädgårdsstaden ut till
Symfonigatan ytterligare om Trädgårdsstadens anslutning till
Symfonigatan inte förbättras.

Vi ser gärna att ovanstående beaktas i fortsatt arbete med
rubricerad detaljplan.

Kommentar
Se kommentar till Torpa Hestra 4:3 under avsnittet Trafi k.
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S22 Naturskyddsföreningen i Borås
Området karaktär är unik tillsammans med angränsande
ängs- och hagmarker och bör därför bevaras. Det är begrän-
sat med liknade miljöer inom Borås tätort. Fortfarande går
det att få en känsla av Hestra by som en gång fanns. Med
föreslagen byggnation kommer denna känsla att försvinna.

Att bygga hus på jordbruksmark är ett oåterkalleligt ingrepp.
Vi vet inte om marken behöver tas i anspråk för produktion
av livsmedel i framtiden. Den fl ora som fi nns där idag är
också viktig för pollinerande insekter och för de får som
betar i området.

Stenmurar har högt kultur - och biologiskt värde. Stenmuren
som angränsar till området bör få mer ljus istället för att
ytterligare beskuggas. Har det gjorts någon inventering
beträffande vilka djur som fi nns på och omkring stenmuren?
Med tanke på storleken på träden vid stenmuren fi nns stor
risk att rötterna skadas vid tänkt exploatering.

I ladugårdar bör det fi nnas fl addermöss, fredade enligt
jaktlagen, som bor och övervintrar. Har det gjorts någon
fl addermusinventering i aktuell ladugård?

Hestra by gårdshage har fått Naturvärdesklass 4, Visst
naturvärde enligt den Naturvärdesinventering som är gjord
kring Hestra by. Hestra 4:4 uppfyller intentionerna för
kompensationsåtgärder enligt Borås Stads grönområdesplan.
Med tanke på områdets karaktär är det svårt att få till
motsvarande områden (jordbruksmark) inom närområdet.
Bättre då att avstå byggnation i detta område och istället
fortsätta med bete och biologisk mångfald.

Kommentar
Behovet av bostäder är stort i Borås. Hestra Parkstad är en
attraktiv boendemiljö som med sin tillgång till attraktiva
strövområden, mötesplatser och naturparker och närhet
till centrum gör att efterfrågan på bostäder är stor just här.
Planförslaget har sin utgångspunkt i den befi ntliga ladans
placering, volym, materialverkan och färgsättning. Detta för
att smälta in i kulturmiljön i så stor utsträckning som möjligt,
vid ett fullt utbyggt planförslag.

Marken som ska ianspråktas för exploateringen är liten
och bortfallet av potentiell jordbruksmark måste ses som
marginellt.

Det har inte gjorts någon inventering av stenmuren i planom-
rådet. För att kompensera för den minskade solinstrålningen
på muren, ska den stenmur som ligger utanför planområdet,
utmed den västra sidan av fastigheten Torpa-Hestra 4:4, röjas
fram. Detta för att gynna de arter som lever i och omkring
solbelysta stenmurar. För att skydda de träd som står intill

muren och inte ligger inom planområdet, har en bestämmelse
lagts till på plankartan om att marklov krävs för påverkan på
trädens rotsystem.

Sedan samrådet har en inventering av fl addermöss i ladan
gjorts. Utifrån besöket fi nns inga tecken som tyder på att
insidan av ladan används som sommar- eller yngelkoloni
för fl addermöss. Detta på grund av att temperaturen inne i
ladan följer i stort omgivande temperatur, vilket innebär att
ladan har lågt värde som övervintringsplats. Ladan har dock
använts av fl addermöss som en plats för att äta. Slutsatsen
är att ladan kan rivas, men att det bör ske innan eventuella
yngelkolonier formas.

S23 Hestra Parkstads Samfällighetsfören-
ing (Samfälligheten)
Hestra Parkstads Samfällighetsförening (Samfälligheten)
består av 6 fastighetsägare: AB Bostäder i Borås, Sibelius 1
AB, Brf Kvarteret Grieg, Brf Parkstaden Borås,

Brf Hestra Ringväg och från och med 2019-01-01 Borås
Stad. Majoriteten i Samfälligheten ställer sig bakom denna
skrivelse. Borås Stad som ägare av Hestra Midgård, Hestra
Ringväg 4 – 6 och fastighet Hestra Ringväg 2, är neutrala i
denna fråga.

Samfälligheten äger Torpa-Hestra s:27 (Hestra Ringväg,
ängar och damm). Samfälligheten värnar om natur och miljö.
Samfälligheten och respektive fastighetsägare arbetar för att
sköta och bevara natur och miljö så intakt som möjligt och
med regleringen vad gäller träd från kommunens sida, så har
vi lyckats med detta konststycke. Genom vårt gemensamma
arbete har fortfarande Hestra Parkstad i dag en storslagen
och bevarad natur, med stora ekar, ängsmark med stenrösen
och stengärdsgårdar och med skogsnära områden som
boende och besökande uppskattar.

Samfälligheten har inga invändningar mot förslaget på nya
lägenheter på tomten Hestra Torpa 4:4 såsom presenterat vid
samråd 3 juni 2019. Samfälligheten vill ändå betona att det
är viktigt, att de nya husen smälter in i de kulturhistoriska
miljöerna runtomkring, som är en omistlig del av området
Hestra Parkstad och en fantastisk miljö för rekreation och
rörelse i området.

Vad gäller antalet våningar på husen (2 eller 3) menar
Samfälligheten, att det främst är en fråga för de närmast
boende att ha synpunkter på, så länge byggnaderna smälter in
bra i omgivningen och inte blir som två ”schabrak” och som
då gör ett för stort ingrepp på vår boendemiljö.

I och med att det fortfarande kommer studiebesök och turis-
ter som besöker Hestra Parkstad, för att ”Hestra Parkstad
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1994” fortfarande har arkitektoniskt värde, vilket är positivt
för Borås Stad. En stor del av Samfälligheten är en del av
detta ursprungliga område: de danska, fi nska, norska och
svenska kvarteren/husen samt Hestra Midgård. Det är viktigt
att det som byggs enligt plangrammet för Hestra Torpa 4:4,
smälter in i miljön, så att det fortfarande blir intressant att
besöka vårt område för studiebesök och turister.

Samfälligheten är måna om att bevara den gröna miljön och
ställer oss positiva till att kommunen avser att köpa in en del
av marken (ängsmark jämte gamla ladan) för att säkra tomt-
mark i området långsiktigt och som planeras att bli någon
form av grönområde som kopplar ihop Hestra Parkstad, med
gamla Hestra och nybyggnation av Hestra.

Däremot har Samfällighetens synpunkter på trafi ksituatio-
nen. Belastningen på Symfonigatan är sedan tidigare Samfäl-
ligheten kritisk till, den allt tätare trafi ken, det blir mer och
mer trafi k i området och i stort, vilken lär öka ytterligare med
fl er boende i området. Det är också bilar som ska parkeras.
Samt att det är fl era hushåll som har mer än en bil och att det
även kommer gäster.

Symfonigatan har blivit rena genomfartsleden för tung
trafi k och andra bilar, som genar här på väg mellan väg 180
(Alingsåsvägen) och Göteborgsvägen till och från riksväg 40
(Viaredsmotet). På morgnar och eftermiddagar är det långa
köer utmed Symfonigatan, med avgaser och buller som följd.
Det är ett ständigt trafi kbrus från olika håll. Även dagtid
är det en jämn ström av fordon. Med fl er bilar från de nya
lägenheterna lär problemen öka.

Borås Stad har också tagit ner träd inför utbyggnad av
cykel- och gångväg längs med Symfonigatan, strax intill
Hestra Ringväg 2, vilket också bidrar till högre ljudnivå från
trafi ken.

Trafi kmätning gjordes år 2013 och 2015 och Samfälligheten
anser att Tekniska förvaltningen ska göra en ny mätning, så
snart som möjligt för att utvärdera trafi ksituationen: antal
fordon, buller mm, i och med att trafi ken har ökat betydligt.
Sedan mätningarna gjorts har fl er boende fl yttat in längs med
Symfonigatan såsom Brf Sjögläntan och Brf Trädgårdsstaden,
som fortfarande byggs. Det byggs, så det knakar på Hestra, så
att se över trafi ksituationen är mycket viktigt för boende på
Hestras olika delar.

Samfälligheten uppmanar Borås Stad att vidta åtgärder som
minskar främst tung trafi k på Symfonigatan, till exempel
genom lokala trafi kföreskrifter om maximal fordonstyngd

eller andra insatser. Göra ny trafi kmätning och ge i uppdrag
till Miljöförvaltningen, som är tillsynsmyndighet, att se till att
det ska bli en så bra lösning på trafi ksituationen.

Vi förlitar oss på att Samhällsbyggnadsförvaltningen förmed-
lar våra synpunkter till de som är ansvariga för dessa frågor.

Kommentar
Då Symfonigatan inte är en lokalgata utan en huvudgata
i stadens trafi ksystem, kan inga åtgärder vidtas angående
maximal fordonstyngd i syfte att minska den tunga trafi ken.

I övrigt se kommentar till boende på Torpa Hestra 4:3 under
avsnittet Trafi k.

S24 Exploatörer, Cernera och Mjöbäcks
Entreprenad
Exploatörerna har följande anmärkningar mot plankartan:

Bestämmelse e2: Byggnadsarean anges på plankartan som
330 kvm respektive 390 kvm.  Balkongerna kommer att
kraga ut över 1,5 m från fasaden och riskerar att inräknas i
byggnadsarean enl SIS 21054:2009. Balkonger måste därför
undantas från beräkning av byggnadsarean angivet i detalj-
planen. Lämplig balkong storlek är max 1,8 x 3,0 m

Bestämmelse om byggnadshöjd: Begränsning av totalhöjd
och taklutning skapar problem med att få plats med
hisstoppen i både hus. Se bifogad pdf-skiss. Hisstoppen
behöver cirka 3,5 m över översta våningsplan + 0,5 m för
takkonstruktionen. Den totala arean på hisstoppen ovanpå
taket i varje hus blir cirka 4-6 kvm och en max höjd på 0,8 m
över taket, dock ej över nocken. Hisstoppar ska undantas från
höjdangivelser i planen.

Bestämmelse n2 bör kompletteras: …synliga murar ska
utformas med natursten eller liknande Det ska klargöras
att murar under taket till carporten och cykelförrådet inte
betraktas som synliga i detta sammanhang.

Bestämmelse f3 bör kompletteras med: Sadeltak ska utföras
med rött lertegel eller bandtäckt plåt eller liknande

Information: Vid byggnation måste skyddsvärda träd intill
planområdet skyddas – Det framgår inte vilka träd detta
gäller.

Kommentar
Plankartan har justerats så att balkongerna undantas från
byggnadsarean. Plankartan har justerats avseende byggnads-
höjd så att en hisstopp kan sticka upp. Planbeskrivningen
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har förtydligats avseende vilka murar som kan betraktas
som synliga. Bestämmelsen f3 har skärpts så att sadeltak på
huvudbyggnader endast får utföras i rött lertegel. Samtidigt
har takvinkeln ändrats till ett spann, mellan 28-32 grader.
Planhandlingarna har förtydligats avseende vilka träd som
ska skyddas.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Johan Ekeblom
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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