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BESKRIVNING
över förslag till byggnadsplan

~-:,."

'~~1

för fritidsbebyggelse å
ÖGLUNDA 18:1 m.fl. Slättängsområdet
i Öglunda socken i Valle kommun
av

Ska ~abo r g s

Hl

län

upprättat den 22

m~rs

1967, reviderat den 12 juni 1967 och

den 13 december 1968.

)

Orientering

Det planerade området är beläget vid Flämsjöns östra sida i Valle kommuns norra del.
Det omfattar dels ett område på ömse sidor 0 1
en avtag sväg n~rrut från allmänna vägen mellan Eggby och Oglunda, dels en norr därom
belägen udde i Flämsj ön .

Gällande
bestämmelser

Ett tiotal tomt pI at ser har avstyckats och be ·
byggts med s ommarst ugor på den ovan nämnda
udden i området s norra de l enligt avstycknin:
plan godkänd den 26 maj 1942.
I övrigt har , s åvitt bekant , planläggning in,
området tidigare icke skett.
Stränderna kring Flämsjön omfattas av rådand ,
byg!?nadsförbud enligt strandlagen me n betro
ifragavarande udde har redan befintlig bebyggelse trots detta i samråd med länsarkitekten bedömts böra medtagas i planförslaget
Ett par av de befintliga stugorna har dock
ansetts ligga alltfö r nära stranden på mark
som enligt planförslaget måste markeras s å so'
"ma rk som ej får bebyggas".
Detta innebär emellertid icke något krav på
deras avlägsnande , utan de får stå kvar där
så länge resp. ägar e önskar och underhålle r
dem. Däremot innebär det f örbud mot "till
nybyggnad hänförlig åtgärd" därå, t.ex. förbud att återuppföra dem på samma plats efter
brand.
För planområdets Itfastlandsdel" har strandlagsförbudets gräns beaktats .

I

-\
\'

Terrängen ut gö r es huvud sakli ge n av åke r
och ä ngsma rk, som är my cket kuperad,
vilket gö r den synnerlig en väl l ämpad
f ör f r itid sbebygge lse och vilket även
f ör a nlett lantbruksnämnden a tt medgiva
jordbruke ts nedläggande. Udden har mera
karaktär av skog smark.

. \

Befi ntliga
f örhållanden

I den mån badning före kommer i området anvä nds st rand remsan i norra delen av
"fastland sområd et " •
Kvartere n ha r i samråd med l ant mäta ren
och va-i ngen j ören utlagts med ut gångs punkt
från befintliga vägar och så att var j e
t or··, t pl at s få r den storlek , som med hä nsyn
ti ll terrängfö r hål l andena l ämpli ge n motsvarar en fritid sstuga.
Va r je tomt plats ha r oku l ä r be s ikti gats f i' r
att lämplig husplacering skul le kunna
illustrera s på hyg;::,nadsplanekartan , vilket
a llt s~ äv en skett, men e j a vs e E fastställas .
Principen 11«r dä rvid va rit att ge varj O)
:s t uga ett på r e sp. to.;;t plat s så lämpl i gt
läge s oo u·~ j ligt utan att den ä n,JÄ S''l nom
silhoue ttering eller eljest bl i r a ll tf~ r
f ramträ dande i landskapsbilden.
Av n ,tul"vårdsskä l har även i s a mr åd med
länsarkit ekt en 2.ntalet t omtpl atse r begr än sats ti l l d e numera å planförsl agets kart a a ngivna och vis sa pa rtier bl . a. öster
om tillfartsvä gen Le nom området hDr helt
frilagts från bebyggelse och markerats
som parkmark.
Så s om fr amgå r av den a v Västra Sveri ge s
Ingenjörs byrå, Va ra, u tförda va -utredningen
av ses end ast köksavlopp f å anordnas me d infiltrering på varje tor.tplats.
I samband med väganläggningen avses a nordnas
en s omma rledni ng för vatt en från en vattent äkt 200 meter norr om pl anområdet invid en
ma rkä garen tillh öri g gå rd.
Av ekonomiska s käl ha r f öre slagits att serviceledni nga rna f rån nämnda vattenledning i
vi s sa f a ll f år bli gemensamma f ör fler a t omtpl atser. Dä rför har åb yggnadsplanekartan
.ang ivits "u- områden" f ör l edningar , s om i
dessa fal l alltså int e blir allmänna.

Planför slaget
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Avsikten är att de nuva r ande och blivande
tomtplatsäga rna inom omr ådet får biida ' en
vägförening, Eom får ta hand om vägarnas
skötsel och underhall samt även sluta avtal
förslagsv is med kommunens entreprenör om sophämtning.
Luft14dningför elfö rsör j ning finns redan inor
omr ådet och torde komma att utbyggas efter
behov.
Det har inte ansetts erforderligt att f ast ställa vägarnas höjdlägen. Detta motiveras
dels av planens ändamål och dels av det förhål l and et att saväl befintliga som för e sl a~ 
na väg2. r inom områd et har och kan få ett sa
na turligt höjdläge i f örhållande till terrä ngen, att väghöjder som skulle vara till förfån g
för någon angränsande f a stighet icke kan befara s komma till stånd.
Erforde rlig biluppställning avses få ske på
r e sp. tomtplatser.
Fö r i drott sf~reninge n Gandviks sport ~ tu ga å
fas ti gheten Oglunda 5:17 kan f ö re ligga ett
visst behov av biluppställning uta nför tomtplatsen , vilket behov kan tillgodo s es genom
parkerin gsfickor utmed t ill fa rt svägen som å
ka rt ~ n besr änsa s aven gr önområdes gr ä ns, ej
a vsedd at t fastställas.

Tillägg till
beskrivningen

Med anl edning av l änsstyrelsens resolution
III G2 29 67 av den 16 oktober 1968 har f ölj and ,
ändringar i pl anförsl aget vidtagits.
§ 6 i försla get till byggna dsplanebest ämmelse r
har givits ändrad formulering.

Den ytterst i väste r å udd en i Flämsj ön tidiga r t
angivna tomt platsen ut går som tomt plats och
redovisas som pa rkmark i en li ghet med den 1942
~odkä nda originalkartan till avstyckni ngsplan.
( Det synes ha funnits flera versioner av av styckningspl anen varav givetvis endast den till
beslutet hörande ori ginalkar tan gäller ; men
detta har do ck orsakat tidigare missfö rstånd
betro nämnda tomt plats).
Vidare ut gå r den längst i väster på "fastlandsdelen" invid badplatsen a ng ivna tomtp l atsen och
redovisas som parkmark.

Samtidigt borttages de därintill illustrerade
parkering sfickorna, da man ej vill ha biltrafik ner till stranden. Eventuellt uppstående
Rehov av parkering får lösas invid vä gen från
Oglunda vars gränser angivits såsom parkgräns ,
ej avsedd att fastställas.
Nämnda väg illustreras åbyggnadsplanekartan
med en bredd av 10 meter , övriga mindre vägar
inom planområdet med en bredd av 8 meter,
varav 1,5 meter å vardera sidan av vägbanan
är avsedda för vägrenar och diken.
Ska ra som ovan.
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BYGGNADSPLANEBESTÄ1.J1.ffiLSER
tillhörande f örslag till byggnadsplan
för fritidsbebyggelse å
UGLUNDA 18:1 m. fl. Slättängsområdet
i Öglunda socken i Valle kommun
av Skaraborgs län
upprättat den 22 mars 1967, r eviderat den 12 juni 1967 och
den 13 december 1968.

§ 1.

BYGGNADSPLANEOi<:HÄDETS A~iVÄNDfHl\G
Nom . 1. Byggnadskvarter
Ned B betecknat område får användas endast för
bostadsändamål, fritidsbebyggelse.
Mom. 2. Specialområden
l'led Vb betecknat område skall utgöra vattenområde,
som icke får utfyllas eller överbyggas i annan må n
än som erfordras för mindre bryggor , badhus , båthus
eller dylikt.
§ 2.

l·;ARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
Med punkt prickning betecknad mark får icke bebyggas.
§ 3.
Sj~RSKILDA

FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OKRÄDEN F0R LEDNIN GAR

vidta~as anordningal
som hindrar f r amdragande eller underhall av underjordiska ledni ngar.

Å med u betecknad mark får icke

§

4.

BYGGNADSSÄTT
l-1ed F betecknat område får bebyggas endast med hus,
som uppföra s frist åe nde.

..
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§

5.

STORLEK AV TOMTPLATS

Å med F betecknat omr åde får tomtplats icke givas
mindre areal än 1500 m2 •
§ 6.
ArTAL BYGGN ADER OC H BYGGNAD SYTA Å TO!·'TPLATS

Mom. l. Antal byggnader å t omt pl ats

Å tomtplats, som omfattar med F betecknat område,

får uppf öra s endast en huvudbyggnad samt ett uthus,
vilket skall s ammanbygga s med huvudbyggnaden .
Mom. 2. Byggnad syta å tomtplats
Å t omtplats, som omfa tt ar med F betecknat område,
får lurudby ggnad jämte uthus icke up ptaga större
sammanlagd a r eal än 120 m2 •

)

l'lom. 3. Byggnads storlek

Å tornt plat s, s om omfattar med F betecknat område,
f år huvudbyggnad ic k~ uppföras, som upptager en
mindre · areal än 30 m;G .
§ 7.
VÄNINGSAN TAL

Å med I beteckna t område får byggnad uppfö ras med
högst en våning.

,§

8.

BYGGNA DS HÖJD

Å med I betecknat omr åde får byggnad icke uppföras
till större höjd än 4,4 meter .
§ 9.
------o
TAKLUTNIN
G

Tak får givas en lutni ng mot horisontalplanet av
hö gst 30 0 •
Skar.. som ova n.
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Betr. förslag till byggnadsolan för fritidsbebyggelse å
Öglunda 18:1 m.fl., Slättängsområdet, upnrättat den 22 mars

1967.
Före klagotider.s utgång har till Byggnadsnämnden inkommit
nio anmä rkningssk rivelser, samt ett skissförslag tfa~lbleaPlktanat
för ett angränsande område, som klaganden kräver
i sammanhanget.
r
Betr. erinringar fr &n Lennart Sandin och Evald Svensson som
( , representanter f ö r Bröderna Svensson, ägare av angränsande
jordbruksfastighe ter må anfö ras följande.

Klagandena s önskemål om bättre naturvett ho s blivande fritidsbebyggare och annat folk med ärende i markerna ä r synne rligen behjärtansvärt, men är en ren ordningsfråga.
Byggnad snämnden bör alltså lämna besvären utan avseende, men
bör framföra klagandenas synpunkter till markägaren för vidare
befordran och beaktande i samband med markförsäljning.
Betr. skrivelser ingivna av Ulf B~skqvist, företrädare för
i sydost angränsande fastigheten Oglunda22:1 må anföras
f öljande.
Förebärande att "den i och för sig kanske ej särskilt hårda
exploateringen" av Oglunda 18:1 skulle medföra att kringliggande fastigheter "svårligen kan f å sina exploateringskrav
tillgodosedda" , yrkar klaganden att antalet tomtplatser skal l
nedskäras till högst 50 %av antalet föreslagna.
Såvitt bekant kan ingen markägare ha några "rättmätiga krav på
annat än glesbebyggelse och med det stora gr önområdet i planområdets sydöstra del, som försl aget red ovisar såsom buffert mot
Oglunda 22:1 ut gö r planförslaget ingen olägenhet för glesbebyggelse på sistnämnda fastighet.
Om klaganden har önskemål att exploatera Öglunda 22:1 med tätbebyggelse får han f örst inhämta planläggningstillstånd, vilket
i och för sig kan.ske inte är orimligt.
,_
Om han därvid är beredd att å sin sida om gr änsen mot Oglunda
18:1 utlägga en lika stor buffert ,:V grönområde m~t,. sin tätbebyggelse, så ~rde heller inte da bebyggelsen pa Oglunda 18:1
enligt planförslaget utgöra någon olägenhet.

"
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Eftersom frågan om planläggningstillstånd för Öglunda
22:1 måste avgör a s i samråd med län s styrelsen saknas
anledning a tt i det ta sammanhang ta ställning till av
~la ganden samtidigt ingiven planskiss över del av
Oglunda 22:1.
I sammanhanget bör framh ållas, att f ör mer än fem år sedan,
då pl a narbetet i gångs attes, efterhördes med negativt resultat kringliggande gr annars intresse f ör att ingå i ett
mera omfattand e byggnadsplaneområd e.

Då besvären enligt ovan icke synes sakligt grundade bör
de lämnas utan avseende.

L

Bet r. erinringar fr~n Lisa J ohans s on, ägare av befi ntli g
'. byggnad å de l . . av Oglunda 18 :2, må anfö r a s f öljande.
Pri ncipen för förslag en til l hus placering (vilka ej avses
fastställ a s) har varit at t husen s åvitt möjligt ej genom
alltför hög placering f år stö r a l andskapsbilden genom att
silhouettera.
Klagand ens av l änsstyrelsen bortdömda byggnad hade 1pl a cerats på den nästan högsta nivån i omg ivni nge n, nämåigen på
ca +144 , 5 .
Den tomtpl ats på vilken klaganden anmärker, ligger i sin
helhe t på en nivå mellan +144 och +142, 5 . Huset har föreslagits placerat på ca +143 (nivåskillnaden har avvägts
till 1,5 meter) , vilket innebär att det nästan helt kommer att komma under den nivå från vilken kla gandens bortdömda byggnad reste sig, samt har bedömts att icke åstadkomma någon störande silhouett e ring , även genom att det
ligger närmare en kulle i sydost, som "a v skärmar huset i
vyn både fr ån sj ön och från Billingen .
Enär Byggnadsnämnden vi d framtida byggnadslov kommer att
pr öva en nybyggnads hö jdläge , synes orsak saknas för av
klaganden befarade olägenheter, va rfö r besvären bÖr lämnas
utan avseende.
.

~

Betr. erbnringar från Anders Olsson, företrädare f ör f astig, heterna Oglunda Daddagården 5:18 och 5:19 ingående i avstycknin; splan fastställd av länsstyrelsen den 26 maj 1942
må anföras föl jande.
Den för vissa tomtplatser samfälliga mark som å grundkartan betecknats med litt k (å vissa äldre lantmäterikar~or
kallad litt b) utgöres dels av ett område om ca 3000 m
på uddens nordvästra spets som i avstyc kni ngsplanen betecknats som "område, ej avsett till bebyggelse", d els av angr änsande nordvästligaste delen av det område som å avstyckni ngsplanen varit avsett för bebyggelse, men aldrig
avstyckats eller ny.ttjats för ändamålet.
Den i planförslaget angivna nordvästligaste tomtplatsen
ingår alltså ostridigt i den av länsstyrelsen fastställda
avstyckningsplanen såsom-en för bebyggelse avsedd tomt~
plats.
Byggnadsplaneförslaget utgör alltså ingen ändring i detta
förhållande,
".: - _"
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Kla gandens jämförelse med de bebyggbara arealerna å andra
tomtplatser saknar relevans i sammanhanget, e ftersom endast en byggnad får uppföras å varje tomt plats och den i
varje särskilt fall angivna byggbara arealen är mer än
tillräcklig för varje storlek av byggnad som över huvud
kan medgivas för fritidsändam ål.
Betr. avståndet till sjön gälle r att bebyggelsegränsen
dragits på ungefär samma avstånd från befintli ga byggnader på de berörda tomtplatserna, vilket får anses ge erforderli g grad av rättvisa i detta avseende.
Betr . samfälligheten litt b (å ka rt an litt k) gäller v ;;d
ovan anförts med anledning av erinringar från Anders Olsson.
Den å tomtplatsen befintliga byggnadens storlek och läge
å tomt pl atsen har gen om en ren lapsus kommit a tt bli fel
inritat på byggnadspl anekartan.
Byggnaden har numera inritats korrekt på kartan, vilket
medför att även begränsni ngslinjen i norr mot ma rk , som
icke f å r bebygga s måste flyttas norrut i motsv" r ande grad
för att planförslagets intentioner skall bibehållas.
Detta innebär dock en ändring i det utställda planförslaget, varför j ag får föreslå Byggnadsnämnden besluta
ändra begränsningslinjen i norr mot mark som icke får bebyggas till en rät linje mellan norra ändpunkterna av byggnadsområdet motsvarande begränsningslinjer i väster och öster
inom kvarteret .
Ändringen kommer i viss mån att tillgodose önskemål från
de övriga fastighetsä garna i kvarteret.
Av ändringen berörda sakägare skall v ederbörli gen un j err ättas om ändringen.
Besvären i övrigt bör lämnas utan avseende.

4,tigheten
Betr. erinringar
Oglunda

från Anna-Lisa Billin~gård, ä gare av fasDaddagården 5 :18, ingaende~ i a1(stycknings plan, fastställd av l än sstyrelsen den~ asee~~r 194~ gäl ler i tillämpliga delar vad ovan anfö rts betro erinringar
från Aif Hasselberg.

Det förhållandet att klagandens befintliga byggnad li gger på
mark, som enligt planförslaget icke får bebyggas har i beskrivningen till plan förslaget berörts och torde icke medföra
någon olägenhet för kla ganden så länge byggnaden kvarstår
och underhålles.
Besvären bör lämnas utan avseende.

1

Betr. av Rune Johanss on , ägare av Öglunda Daddagården 5:21,
, ingående i avstyckningsplan fastställd av länsstyrelsen
den 26 maj 1942, må anföras följande.
För inskränkningen av för bebyggelse avsedd mark å tomtplatsen gäller 1ad ovan anförts med anledning av erinringar från
Bengt Jonsson.
Ytterligare förtjänar påpekas att klagandens befintliga ~gg
nad på grund av terrängförhållanden ej är möjlig att tillbygga
västerut, varför en utvidgning av byggnadsmarken däråt ändå
vore meningslös.

I
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,

Däremot medför inte byggnadsplaneförslaget heller någon skyldighet att avstycka tomtplatsen eller utnyttja den för bebyggel se, om markägarna även i fortsättningen önska r nyttja
den f ör bad- och friluftsändamål.
Det ankonuner alltså helt p,å ma rkägarna själ va , bland vilka
klaganden är en, a tt avgöra vilken användning ifrågavarande
ma rk skall få.

"

Bestämmelsen att endast en huvudbyggnad får uppföras på varje
tomtplats är helt i enlighet med byggnadsstadgans anda och
gängse kutym vid planläggning . Då i detta fall naturvårdssynpunkter kommer in i bild en, ha r man velat be gr änsa bebyggelsen
till el! enda byggnad per t omtpl ats (huvudbyggnad och ev.
ekonomibyggnad skall a lltså s amma nby ggas).
Dä ri g enom undvikes det s kr äp i ga utseende som alltför många ,
alltför små byggnade r utströdda i lands kapsb ilden ge r.
Be svären bör
~

allts ~

lämnas ut an avseende.

~e tr. erinringar f r ån Bengt J onsson, ägare av f astigheten
. Oglunda Daddagård en 5 :24 ingående i avstyckningsplan f astställd av länsstyrelsen den 26 ma j 1942 må anför as f ö l jande .

Klaganden s tomt pl ats ä r tillkommen ge nom en avstyckningsplan,
som i och fö :' sig inte innehöll någr a byggnad sregl er ande
bestämmelser.
Enligt det senare ti llk omna strandlagsför bude t s kulle r ä tteligen
he l a udden på vi l ken fastigheten :or ',~e läge n , undantagas fr'~' i1
bebyggelse.
Så har givet vis , icke skett, men då nu ~mrådet il'!ta:.: es i byggnadsplan, med åtföljande f ördel a r genom t i llgång till vatten
och gemen sam' sophämtning n: , E: . synes det rimligt att berörda
fastighet s ä[are f å r finna sig i den lilla i nskr änkni ng i strandl agens anda , som de t innebär at t s å stor del som möj ligt av
sjä lva strandremsan hålles f ri från bebyggelse .
I f örevaral'!de fall är kl agar,d ens byggnad överhuvud tage t icke
berörd av den minskade by ggnadsrätten . Då nillne ra genom utomp lan sbestäw~e ls er skyldighet att söka byggnadslov föreli gger,
kan klagand en utgå ifrån att Byggnadsnämnden ändå icke hade
medgivit någon ytterli gar e byggnad å tomtplatsen, varför den
å kartan åskådli gg j orda inskränknini;en i by,ggnad srä tten realiter icke innebä r någon änd rin g av rådand e f örhållanden,
Beträffande samfälligheten litt b (å kartan litt k) gäller vad
ova n anförts med anledning av erinringar från Anders Olsson.
Besvären bör lämnas utan avseende.
~

Betr. erinringar från Alf Hasselberg ä gare av fasti gheten

J. Öglunda Daddagården 5:23, ingående i avstyckningsplan, fast-

ställd av länsstyrelsen den 26 maj 1942, må anföras föl j ande.

För inskränkningen utmed stranden av för bebyggelse avsedd mark
gäller vad ovan anförts med anledning av erinringar från
Bengt Jonsson.

3.
Betr. klagandens anmärkning mot bestämmelsen att endast en
byggnad får upp föras på varje tomtplats gäller vad ovan an~
förts betro erinringar från Anders Olsson.
Betr. samfälligheten litt b (å kartan litt kl gäller vad ovan
anförts med anledning av erinringar från Anders Olsson
Besvären bör lämnas utan avseende.

2.

Betr. erinringar från Patrik Glenne, ägare av Öglunda Daddagården 5:22, ingående i avstyckningsplan, fastställd av länsstyrelsen den 26 maj 1942, må anföras följande.
Betr. anmärkningen på inskränkningen i byggnadsrätten gäller
vad ovan anförts med anledning av Bengt Jonssons resp.
Anders Olssons erinringar.
De föreslagna P-platserna i anslutning till badplatsen i
planområdets fastlandsdels nordvästra hörn avser att kunna
ta emot de oundvikliga utomstående som kommer ner för att
bada, utan att dessa skall ge sig in på de privata tomterna,
hur stora dessa än är.
Dessutom fastställes inte F-platserna utan är endast en
illustration på kartan oc h det ankommer på blivande vägförening att avgöra huruvida de skall anläggas eller ej.
Betr. samfälligheten litt b (å kartan lit t kl gäller vad ovan
anförts med anledning av erinringar från Anders Olsson.
Besvären bör lämnas utan avseende.
på grund lIT vad ovan anförts får jag sammanfattnin gsvis f öreslå Byggnadsnämnden besluta,
dels att planrörslaget ändras så att den norra bebyggelsegränsen i planförslagets nordligaste kvarter ändras till en
rät linje mellan de norra ändpunkterna av de västra och östra
bebyggelsegränserna i samma kvarter,
dels att vederbörligen underrätta av ändringen berörda sakägare därom,
dels att på
avseende,

ov~n

anförda skäl lämna övriga erinringar utan
-

dels att efter sedan ovanberörda ändring i planförslaget vidtagits, godkänna detsamma,
och dels att därvid föreslå kommunalfullmäktige att antaga
planförslaget och uppdraga åt Byggnadsnämnden att hos länsstyrelsen anhålla om fastställelse därå.
Skara den 9 juni 1967.

Gyllenberg
"-Stadsarkitekt · i -" Valle.. kommun
-

-- -

SKARA KOMMUN

Stadsarkitektkontoret
Stefan Andersson
Svensk Fastighetsförmedling
Box 2221
531 02 Lidköping
Beträffande va-försörjningen i Slättängs fritidshusområde.
a. Gällande anvisningar

Principerna för hur va-frågorna kan lösas anges i länsstyrel sens ut l åtande den 15 juli 1975. Av detta framgår bl a följ ande.
Konsumtionsvatten av tillfredsställande kvalite och mängd
finns i gemensam täkt i området. Analys av dricksvatten redovisas regelbundet till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Instal l ation av snå lspolande toaletter och duschar bedöms som
en godtagbar l ösning, enligt va-utredning daterad den 12 maj
1965 och med de villkor som ställts av kommunstyrelsen och
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Wc-avlopp leds till sluten
tank rymmande minst 3000 liter per lägenhet. Flera fastighet er kan anordna g emensam tank. BOT-vatten f å r , efter s l amavskil j ning , infiltreras. Ti llstånd för anläggningarna ges a v
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
b. Framtida möjligheter
En tänkbar, alternativ utformning av avloppssystemet är att
installera uri nseparerande toaletter v i lket innebär att urinet kan tas tillvara som gödningsmedel och att slammängden
minskar avsevärt. Det förutsätter, för att fungera optimalt,
att flera fastighetsägare samverkar om gemensamma tankar och
att man kan få avsättning för urinet hos en lokal lantbrukare. Men om dessa förutsättningar kan uppfyllas, bör det vara
en lösni ng som både är gynnsam för miljön och billigare för
fastighetsägarna, särskilt sett på lite längre sikt.
Fastighetsägare som är intresserade aven sådan lösning, ombedes ta kontakt med kommunen (miljö- och hälsoskyddskontoret
eller stadsarkitektkontoret). Som framgår ovan, bör initiativ
helst tas från flera fastighetsägare gemensamt.
Stadsarkitektkontoret och miljö- & hälsoskyddskontoret den 12
december 1995
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Erik Westlin
planarkitekt
0511 - 325 55
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Lennart Kje~l~erg
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miljöskyddsinspektör .
0511 - 324 47

