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Hciganiis kommun
Tekniska forvaltningen
Stadshuset
263 82 uOceNAs

Molle by the sea 2003-05-18

Ang. behov av ny gatuskyltning.

Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik forekommer pi gingb anan
som leder frin den nuvarande itervinningsstationen s<iderut mot Cyllerods-
omridet. Jaghar sjiilv kunnat konstatera, att det i vart fall funnits hjulspir pi den
nyanlagda girngbanan norr om samflillighetens omride (det som,r.tt.. mot Vita
Bvn).
Efter det att asfaltering skett frin stationshuset mot Gyllerrid iir det mrijligen liitt
atttro, att det hiir rtir sig om en mindre gata. Hursomhelst - vi i samftilighetens
styrelse fiireslir att liimplig ftirbudsskylt siittes upp vid 6tervinningsstationen
ftirslagsv is Mo t orfor don s tr afi k for bj uden.

Viinliga hiilsningar
For Styrelsen

Ulf Strandmark
Ordftirande
Tel.34 79 l0
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UTKASTcyLLER6os

H6ganiis kommun
Planavdelningen
263 82 HOGANAS

SAMFALLIGHETSFORENING

YttrANdC iiVEr ''OVERSIKTSPLAN FOR HoCANAS KOMMUN OP 2002".

Styrelsen ftir Gyllerdds samfiillighetsftirening ( 73 fastigheter) fhr hiirmed avge
ftiljande yffrande och synpunkter pA rubr. dversiktsplan vad giiller den ftireslagna
infartsparkeringen sdder om samftilligheten och i direkt anslutning till denna.

Vi avsfyrker bestdmt forslaget i denna del.

Planfrigan
Sivitt vi kunnat utrtina iir det aktuella omridet eller i vart fall stdrre delen av detta
sedan medio 7}-talet detaljplanelagt for plan- och parkiindamil. 6p ZOOZ innebiir
silunda, att den nu gillande detaljplanen ftirst skall rivas upp innan 6p 2002kan
antagas. Det ffir anses anmiirkningsvdrt, att kommunen i si fall under mflnga 6r in-
vaggat fastighetsdgare och spekulanter till dessa i den tron, att h6r skall marken i
framtiden i princip ligga orcird ftir att nu gdra om denna till en stor parkeringsplats for
bilar och bussar. Flera fastighetsiigare i var samftillighet torde - om si verkligen blir
fallet - kiinna sig icke bara vilseledda utan ocks6 grymt svikna av sin egen kommun.
Vdrdet pi direkt berdrda fastigheter sjunker givetvis viisentligt for att icke tala om de
skdnhetsviirden som 96r ftirlorade fiir dessa 'dgare.

Vi ifrigasdtter, om en kommun si radikalt fir andratidigare forutsiittningar ftir dgan-
det och boendet?
I planen redovisas dverhuvudtaget ej hur in-och utkcirsel skall ske till och fran den
tdnkta parkeringen. Hela omr6det iir kiinsligt vad g[ller flora, fauna och djur och for-
slaget strider uppenbarligen mot kommunens tidigare ftirslag till "Naturvirdsplan".

Behov av ytterligare parkeringsplatser och proportionalitetsprincipen
Behovet torde avse frigan om att avlasta hamnomridet och dar narliggande gator fr6n
besdksfordon - det giiller dagbesdk nigra timmar - under turistsasong d.r,'.r. fran mid-
sommar till bdrjan av augusti - hdgst sex veckor varje 6r. Detta innebiir i sin tur, att
den h?ir aktuella infartsparkeringen skulle ligga tom och 6de och utan nytta resterande
del av iret. Vi forstir ej ett sidant resonemang framforallt mot bakgrund av de stora
ingrepp i naturen ftir flora, djur och icke minst m?inniskor ftirslaget innebiir.
Enligt styrelsens ftirmenande borde ett tillskott av ca20-30 parkeringsplatser vara
tillrflckligt ftir att fi bort fordonen frin gatorna runt hamnen. Fdr att vara konstruktiva
ftireslar vi diirfor, att uppstdllningsplatsen ftir vinterfiirvaring av bitar v6ster om
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hamnpiren snyggas upp, asfalteras och ftirses med milade parkeringsrutor. H6r fdr
man plats bide lor bilar och staplade bitvaggor sommartidoch besOk ama gar lika kort
avstind till platsen fiir deras intresse som de, som lyckas fi en parkeringsplats p6
sj6lva hamnplanen.
Vad gdller behovet miste vi erkiinna, attvi svarligen forstir hur en bes6ksfamilj skall
ftirmis att parkera sitt fordon ca I km fran hamnen ffa. di man frin avfarten till den
tiinkta parkeringen icke kan se byn d.v.s. avstindet ner till m6let. Har planforfattarna
mdjligen tiinkt, att forldgga en kontrollstation nigonstans vid gamla skolan? Den som
en gang parkerat pi den tiinkta parkeringsplatsen och sedan promenerat tvi km. fram
och tillbaka till hamnomridet gcir med all siikerhet ej si vid nasta besdk i byn.
Rubricerad princip innebflr, att ingreppet och de stdrnin gar dettainnebiir skall st6 i
rimlig proportion till behovet. Da det sistniimndaiir marginellt kan vi 6verhuwdtaget
ej ftirsti planen i denna del. Som direkt bercirda Mdllebor uppfattar vi det som om
planforfattarna ej tillrdckligt har satt sig in i frigan om sival-behovet av som ftirl6gg-
andet av en infartsparkering.

Ovrigt
Vi har tagit del av de synpunkter, som byftireningen, vissa fastighetsiigare tillh6rande

samftilligheten iivensom ?igaren till Mdlle l5:75 anftirt i sina t.rp. ytt*den och vi in-
stiimmer i dessa.
Fdrvisso behdvs ett begriinsat tillskott av parkeringsplatser ftir kapellbes6kares riik-
ning. Vi forestiiller oss att etttillskott av hogst 20 shdanaiir tillffiest. Dessa bdr d6 -
som planen ftireslar - ftirliiggas noff om uppfarten till kapellet. Dessa platser kommer
att - till skillnad fran de ftireslagna sdder om vflr samftillighet - nyttjas aret runt.
Tillftilliga turister kan kanske ftirmis anviinda dem, di de i vart fali Oar nitt fram till
byn och sett avfartsskylten till hamnen. Vi fiireslar, att kommunen i vart fall b6rjar
med att utvidga kapellparkeringen och diirefter tar sig en ny funderare <iver ytteiligare
behov innan man ger sig pi frigan om anvlndandet av bituppstiillningsplatsen i hamn-
en eller omridet sdder om vir fina samfiillighet.

Molle 2002-08-23

Fdr styrelsen

Ulf Strandmark
Ordforande

Ingrid Eriksson
Sekreterare



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

yTTRANDE OvER Byccl,ovsANs6raN nocaNAs u6r,r,E t5:2

Di samfiillighetsfiireningen beretts miijlighet att avge synpunkter iiver Hiiganiis
kommuns ansiikan om bygglov fiir nybyggnad av itervinningsgird pi rubr.
fastighet fir fiireningen genom dess styrelse anfiira fiiljande.

Fiireningen avsfyrker bestiimto att girden uppfiires pfl den aktuella fastigheten.
Denna d.v.s. det s.k bangirdsomridet hiir i Mdlle iir enligt detaljplanen avsedd
fiir park och plantering. Det har under alla ir varit samfiillighetsfiireningens
bestiimda uppfattning, att hela detta omride skall vara fredat fiir byggnationer.
Hitintills har kommunen ocksi respekterat denna stindpunkt. DA andra liimp-
liga platser otvivelaktigt stir till buds - fiireningen har tidigare liimnat fiirslag pi
en sidan - saknas anledning att nu bryta mot detaljplanens f?ireskrift hiirvidlag.
Fiirslaget innebiir vidare, att man tvingas avliigsna den griinska i form av trlid
och buskar bl.a. en ganska stor riinn, samt ersiitta denna med ett drygt tvi meter
hdgt plank Vissa av vira medlemmar niimligen de som har sin utsikt iiver
bangflrdsomrfldet blir direkt beriirda av en sfldan fiiriindring av den yttre miljiin.
Pfl direkt friga uppger de samfiillt, att de motsiitter sig ett sidant ingrepp i
miljiin.
Vi anser, att det strider mot PBL:s intentioner att tillita den aktuella byggna-
tionen pi den reserverade marken.
Fdr ffa. de boende pi V:a Bangatan miste dock dessutom den fiireslagna
byggnaden utgiira betydande oliigenhet.Inte nog med att bilar skall stanna pi/vid
gatan fiir att liimpa av itervinningsbart material utan dessa fordon skall ocksi
viinda pi gatan, eftersom det saknas genomfartsmiijlighet - ej heller viindplats.
Ur miljdsynpunkt ter sig en sidan liisning som direkt oliimplig.
Slutligen kan vi svirligen ftirstfl, att en itervinningsgflrd skall lokaliseras till en
avkrok av byn till en plats som nflstan ingen bybo normalt passerar till och frin
iivriga irenden. Det vore naturligare att placera denna inriiffning nigonstans i
anslutning till utfarten frin byn ex.vis. pi den plats ftireningen tidigare fiireslagit.

Miille by the sea 2002-06-25
Fdr styrelsen

Ulf Strandmark
Ordfiirande

adr. Atgriind 140 26042 Miille
tel.042-3479L0



TEKNIS Er beteckning

VAr beteckning

FORVALTNINGEN
Datum

2002-06-12

BYGGLOVSAVDELNING
Gyllenids samftilli ghetsfdrening
c/o Ulf Strandmark
Atgrana t+
260 42 MOLLE

Hdganiis Mdlle 15:2. bygglov.

Tekniska ftrvaltningen genom G<iran Olofsson ans<iker om bygglov fdr nybyggnad av
en itervinningsgird pi rubricerad fastighet. Kopia av ansdkningshandlin gama bifogas.

Atervinningsgirden blir beliigen pi mark som enligt detaljplanen skall vara park eller
plantering. Byggnadsn2imnden Onskar fi samftillighetsf<ireningens synpunkter pfl
ansdkan. Vi iir tacksamma ftir Ert svar senast onsdag den26juni kl 12:00.

Postadress
Stadshuset
263 82 HOcANAS

Besdksadress
Stationshuset
Jamvagsgatan 8

e-post
stadsbyggnadskontoret@
hoganas.se

Telefon Telefax

042-337r00 042-3377 s5

Bankgiro Postgiro

991-1298 8 29 sl - 5



TEKNIS
FORVALTNINGEN

Er beteckning

Var beteckningDatum

2002-02-01 Dnr 2001TEK262-4

Gyllerdds Samftillighetsftirening
Ulf Strandmark
Algrrind 14

260 40 MOLLE

Angiende GC-viig, gamla banvallen i Miille

Tack ftir Era synpunkter i brev daterat 2002-01-25.

Vi arbetar med ett ftirslag p6 placering av itervinningsstationen i enlighet med Era
synpunkter. SA snart alla ftjrutsiittningar iir klara skall vi flytta stationen.

Fotbollsplanen iir av typen enkel griisplan och kommer att vara iordningstiilld till juli
2002. Ritning bifogas.

Kopia: Gciran Olofsson
Kaj Ling

T:\Adm o lednine\AMT\GORAN\Gvllerdds samf.doc

Postadress Bes0ksadress e-post Telefon
Stadshuset Stationshuset tekniska.forvaltningen
263 82 HOGANAS Jiimvagsgatan 8 @hoganas.se 042 - 33 7 | 00

Telefax

042 - 33 74 73

Bankgiro

991-1298

Postgiro

8 29 5l - 5



GYLLERODS

Hciganiis kommun
Tekniska forvaltnineen
Stadshuset
263 82 HOCeNAS

SAMFALLIGHE T SFORENING

Mcille 2002-01-25

Att.: tekniske chefen Giiran Werner.

Aterkommande till frigan om asfaltering av vdr grusvrig mellan Gyllerdd och
stationsomridet i Mdlle fhr styrelsen ftir samftillighetsftireningen hiirmed foresl6,
att itervinningsstationen flyttas till omr6det mellan uppfarten till kapellet och ftirsta
bebyggelsen norr om infarten/vag 111. Hiir finns i dag dels en el-station dels ock jord-
massor upplagda. Vi tror, aff med en avsk?irmning i form av ett grdnmilat plank mot
kapellet och viigen och placeratphriitt stdlle kan hiir anbringas en acceptabel station,
som varken stdr omkringboende eller kapellgdster. Vi ftirutsiitter diirvid, att stationen
skall ligga sA tiil, att alla Mdllebor med liitthet skall kunna n& denna samt att den icke
inkriiktar alltfiir mycket pA omgivningen. Den fiireslagnaplaceringen innebiir ocks6,
att ntist intill alla bybor passerar stationen, di de fiirdas fran och till Mdlle.
Vi vill understryka, attvi ej kiinner till vem som flger den aktuella marken ej heller hur
denna ?ir markerad i galhnde detaljplan.

Vad si gdller den planerade fotbollsplanen pi banvallsomr6det viister om vir sam-
ftillighet har styrelsen inga invZindningar mot en sidan lokalisering. Vi skulle dock
sdtta viirde p&, om vi kunde fhtaga del av forslag till planldsning betr. denna plan -
giirna i form av en enkel kartskiss - sA att vi pi riitt s?itt kan informeraviramed-
lemmar h?irom vid kommande 6rsm6te 2002-03-27. Kartan/skissen kan enklast
civerfloras till undertecknad via fax.

Ring gdrna om nigot iir oklart. Jagfu dock bortrest hela vecka 5.

Viinliga hiilsningar
Fdr styrelsen

Ulf Strandmark
Ordf.
Algriind 14,260 42 Mctlle
tel.042-34 79 I0
fax.042- 34 7l 60



@ HOcnNAsKoMMUNTEKNIS
Datum

2001-10-1 1

Er beteckning

V6r beteckning

2001TEK262FORVALTNINGEN

Gyller<ids samftillighetsfi)rening
Ulf Strandmark

. Algrlind 14

260 42 Wr6r,lr

Angflende GC-viig, gamla banvallen i Miille

Tack fiir Ert brev.

Vi kommer att asfaltera gingviigen fran Gyllerddsomridet (gamla banvallen). Frirst
m&ste dock itervinningsstationen flyttas si att inte viigen k<irs srinder av tunga fordon.
Vi hoppas snart ha en kisning pi itervinningsstationen.

Viigen tviirs banvallen berdrs ej!

sKA FoRVALTNINGEN, Hd,ganiis

Lennart Andersson

T:\Adm o ledning\YAR\coRANw\brev20004.doc

Postadress
Stadshuset
263 82 HOGANAS

BesOksadress

Stationshuset
Jdmvtgsgatan 8

e-posr
tekn.fow@
hoganas.se

Telefon

042 -33 71 00

Telefar

o42 - 33 74 73

Bankgiro

99r-1298

Postgiro

82951-5
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GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Tekniska F6rvaltringen
Hdganiis kommun
Stadshuset
263 82 HOGANAS

Mdlle 200I-09-07

Er handlliggare: Tekniske chefen Giiran Werner.

I anledning av tuenne frigor, som kom upp vid Molle Byforenings sornmarmdte den 9
pto., beslcit styrelsen ftir samfiilligheten att tillskriva kommunen som fdljer.

l. Pi stiilld frhga "frodde" Gdran Werner ej att gingvlgen fran Gyller<idsomridet
mot stationshuset (liings med banvallen) skulle bli asfalterad.
Styrelsen stiller sig of6rstiende hiirtill. Fran samfiilligheten har under manga 6r
stiillts krav pi asfaltering av gingbanan och elektrifiering av densamma. Det sist-
niimnda iir pi gang och det tackar vi fcir. Dock b<ir enligt virt ftirmenande asfal-
tering ocksi snarast ske. Vi har manga 6ldre boende inom omridet, diir f.6. alla
gangbanor iir asfalterade. Flera av dessa anviinder olika hjllpmedel, di de fdrflyttar
sig bl.a. till och frfrn affiiren och busshillplatsen. Det vore miirkligt om kommunen
efter alla turer som under 6rens lopp fdrevarit befriiffande denna gangviig nu icke
skulle kunna iordningsstiilla denna, sh ait den kan anviindas av alla. Kosfrraden ?ir

marginell bide vad glller asfalteringen som kommande underhill. Vi utgir dArvid
fran att vintervlghillning skall hillas 6ven av en grusviig. Slutligen - och detta
iterkommer minga Gyllerddsbor till - avsattes di omridet ftirdigstiilldes 61 1975 -
10 kkr per fastighet ftir iodningstbllande av bl.a. bangirdsomriLdet till Gyllerrids-
bornas fromma. Gangviigen har som kommunen viil kiinner till under alla dessa flr
varit hdgt prioriterad. Aven om vi nu har viintat pi viigen under minga ir - nigon
har rtiknat ut, att det reserverade kapitalet med riinta pi rtinta i dag Overstiger
2 mrlj. kronor - har vi i vart fall bibringats den uppfaturingen, ait v6gen under alla
omstiindigheter skulle asfalteras den dag det begav sig.
Styrelsen fdreslir dAirfdr, att kommunen omprdvar sitt stillningstagande i denna
friga.

2. Kommer den planerade fotbollsplanen pi bangirdsomridet att ber<ira den gingviig,
som nu striicker sig fran Gyllerdd Over banvallen i viistlig rikuring i Tviirviigens
ftirltingning? Om si iir fallet vill vi komma till tals med f6rslag till andra ldsningar.
Vi kan under inga omstiindigheter awara denna vdg, som f.6. kommunen under
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alla ir hiinvisat oss till. Vidare vore det givetvis <inskviirt, att 6ven denna lilla
stump nu ocksi blev asfalterad.

Undertecknad stiiller garnaupp fdr ett samtal kring hiir berdrda frigor.

Viinliga hiilsningar

Ulf Strandmark
Ordf6rande

Adr. Algriind 14,260 42M6lle
Tel.042- 34 79 I0



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Hiiganiis Energi AB
Duft.ayd.
Fax.:33 09 28

Miille 2000-10-23

Hiirmed fir vi fiir itgiirdande anmiila, att tre av vira gatljus inom omridet
slocknat. Det giiller fiilj ande beslysningspunkter:

- korsningen Sillgriind/Algriind utanfiir Algriind L

- Sillgriind mittem ot nr. 2
- dito mittemot nr.4

Dfr hiistmiirkret trycker pi riiknar vi med snarast miijliga utryckning.

Tack pfi fiirhand fiir hjiilpen.

tel.: 040-34 79 l0
adr.: Algriind 1.4,260 42 Miille

Viinliga pfl{sningar

Ulf Strandmark
Ordf.



GYLLERODS SAMFATTTCHETSFOnpNING

Hdganiis Kommun
Tekniska fdrvaltningen
att.: Kaj Ling
Fa:r33 7473
(totalt 2 sid.)

M6lle 2000-04-03

Ert dnr.: 64351360.

Aterkommande till drendet om atmsjuka trld inom omridet fiin jag efter samrid med
Bertil Svensson meddela ftiljande.

Bertil och jag iir ense om att ett trid mellan Gr6nningen och banvallsomridet ocksi iir
sjukt. Vi har tillsammans miirkt detta med ett grdnt band runt en av huvudgrenarna *
bliickning av stammen.
Htinvisande till bilagda karta, som [r tagen w L975 6rs anleggningsbeslut och visar
griinserna ftir anleggningsomridet tillika samfiillighetens ansvarsomrflde, iir Bertil och
jag ocksi ense om, att det aktuella friidet stir precis pi grtinsen till detta omride. Vi har
miirkt ut fftdets plats med ett X pi kartan.

Dfl det verkligen rdr sig om ett "griinsfall" ftireslir vi nu, att kommunen i vart fall
ftiller frfldet i samband med tiwig awerkning pfl platsen. Om vi far grenverket och
mdjligen oxi stammen uppkapad pi platsen, kan vi sedan sjtilva tillvarataga grenar och
virke. Pi si siitt skapas en rimlig kosfiradsfdrdelning - tycker vi.

Hiinvisande till tidigare redogdrelse 6ver almspinnarborrens liv och leverne hoppas vi
att awerkningen nu sker i vart fall f<ire piskhelgen.

Jag nis under veckan pi tel. 040-100630 t.o.m. torsdag. Det git oxi bra att faxa pi
042-34706r.

Bil.
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B ekrtift else 2000 -03 -23

Gyller6ds samftillighetsforening
Ulf Strandmark
Algriind 14

260 42 Uorrp

Skrivelse ang&ende almsjuka trtid

Vi har mottagit ovanstiende skrivelse, iirendet har fiitt diarienummer 6435/360
och handliiggare dr Kaj Ling.

Arendet kommer att behandlas si skyndsamt som mojligt.

Med viinlig halsning

TEKNI SKA FoRVALTNINGEN, Hoganris

Tekniska forvaltningens expedition
tfn042 - 33 74 70 eller 042 - 33 72 44
fax042 - 33 74 73

Postadress Bes6ksadress e-post Telefon Telefax Bankgiro Postgiro
Stadshuset Stationshuset tekn.forv@
26382 HOGANAS Jimviigsgatan8 hoganas.se O42-337IOO 042-337473 991-1298 82951-5

Till



GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING

Hdgands kommun
Park och renhillning
Stadshuset
263 S2 HOGANAS
Fax 34 99 16

(totalt 1 sid.)

2000-03-20

Att.: Kaj Ling.

Ang. almsjuka trfld inom omridet.

Almsplintbolren l[gger snart - apriUmaj - sina iigg under barken i ddda eller ddende
almar. Vill man verkligen ftirsdka fil bukt pi almsjukan, skall silunda i vart fall fiillas
de redan angripna triiden. Borren liir niimligen ej ge sig pi awerkade fiiid.
Vi vill piminna om att av kommunen redan blickade fiiid nu omg&ende bdr fiillas.
Dessviirre ffor vi, att i vart fall ett av frtiden vdster den s.k. Grdnningen oxi iir
angripet. Mycket talar ftir detta och om ej hela detta bestand av vindskyddande stora
almar - mellan gr6nomridet och banvallen - skall sfiyka med, b6r redan nu detta sjuka
frld awerkas.
Bertil Svensson pi Sillgriind29, tel. 34 77 44 vetvilket/vilka trld vi talar om.

Algriind 14, Mcille.
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B ekriift else 2000 -02- | 6

Nils Romander
Sillgriind 2
260 42 MOLLE

Skrivelse angiende gatuskyltning i Gyllerodsomridet, M6lle

Vi har mottagit ovanstiende skrivelse, iirendet har fiitt diarienummer 64191351
och handlaggare dr Lennart Andersson.

Arendet kommer att behandlas si skyndsamt som mojligt.

Med viinlig hiilsning

TEKNISKA FoRVALTNINGEN, Hogands

f\'Co. Atw"t-
Tekniska forvaltningens expedition
tfn042 - 33 74 70 eller 042 - 33 72 44
fax042 - 33 74 73

\\moO2fsm3\data\tekn\ameta\ameta\bekriRe. doc

Postadress Besdksadress e-post Telefon Telefax Bankgiro Postgiro
Stadshuset Stationshuset tekn.forv@
263 82 HOGANI|,S Jiimviigsgatan 8 hoganas.se 042 -33 7l OO O42 -33 7473 991-1298 8 29 5l - 5

Till



cyLLERons slurAr,LIGHETSronrNrNc

Hdganiis kommun
Gatukontoret
Stadshuset
263 82 HOGANAS

2000-02-14

Ang. gatuskyltning i Gylleriidsomridet, Miille.

Styrelsen fcir Samftillighetsforeningen foreslir, att fdljande skyltfdrbiittringar snarast

kommer till stand.

1. Skylten nedom Hirven med jiimna nr. till Sillgriind "2-8)' har blivit olislig pga.

nigon form av oxidering ? i ftirgen. Vi fdreslar utbyte.

2. Skylten "Krokgriind" hal tydligen fbu sig en tdrn och lutar. Bor riitas upp.

3. Skylten "Algrdnd" dr utomordentligt svflr att upptiicka fdr fiafikanter, som skall
till denna gata. Alltfrlr minga kdr forbi och hamnar felaktigt nere pi Sill-
griind. Skylten iir felplacerad och bor flyttas 6ver gatan till hdrnet Algriind l.

Vi ser tacksamt fram mot vederbdrliga f,tgtirder fore sommaren. ,W/ ';/-
Vir kontakman i deffa iirende iir Nils Romander, Sillgriind 2, tel.:34 79 22. ? & A&'/

///
Viinliga hiilsningar fe bt - /4a/5

'2 ho
Ulf Strandmark
Ordfdrande



GYLLERODS SAMTALLIGHETSFORENING

Hiiganfls kommun
Tekniska fiirvaltningen
Stadshuset
263 82 nOCnNaS

Miille 1999-10-09

Er ref.: Lennart Andersson

Hfirmed fir jag pi fiireningens viignar varmt tacka fiir det bidrag om 30 kkr., som
kommunen vlilvilligt stlillt till virt fiirfogande fiir asfaltering inom samfiillig-
hetens omrflde. Arbetet lir utfiirt och vi tycker sjlilva, att vi diirigenom i fiirsta
hand ritt bot pi vissa fel och brister betr. ging-o. cykelbanorna men iiven hiijt den
allmflnna standarden inom omridet. Atgiirden var niidvflndig och vi kan nu gi
vidare med att pi annat siitt rusta upp omridet.
IlSirvid fogas kopior av de tvi fakturor frin 1996 resp.1999, som avser vira
asfalteringskostnader om tillhopa 111.866 kronor.
Bidraget kan enklast iiverfiiras pi fiireningens pg.konto nr 2834 31-5.

Fiir Gylleriids Samfilllighetsfiireningr 7r, -
L/, VvL.6 \-r

Ulf StrandmarF
Ordfiirande

2 st. Bil.
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HOGANAS KOMMUN
Tekniska niimnden

Utdrag
PROTOKOLL
Sammantriidesdatum
1999-08-30

,4 "{;,
10,7

Ncirvarande

Ordforande Bertil Mellstr6m (m)

Ledamoter Lirszl6 Aranyos (s), Lars Jolfson (c) t o m $ 50 , Hans-Erik Hansson
(spi), Clas46ran Carlson (kd), Eivor Jakobsson (s), Ake Ceberg (s) och
Ake Seger (v)

Tjiinstgdrande ersdttare Carina Skagerlind (m) och Jon Rickardsson (kd) fr o m $ 5l

Ej tjiinstgorande ersiittare Robert Kiltnan (spi), Jon Rickardsson (kd) t o m $ 50 , Ann-Margret
Hallengren (s), knnart Lindblad (s), Christer Svensson (s) och Eva
Eisenhauer (mp)

Ovriga teknisk chef Goran Werner

Sekreterare planeringssekr Ulf Peterzon

Sammantriidestid 17.00 - 20.00

Utses att justera Clas-Gdran Carlson

$ 46 Dnr 6261/351
Investeringsbidrag ltir enskild viighillning
Tekniska forvaltningen hade i skrivelse 1999-08-05 redovisat de ansokningar om investeringsbidrag for
enskild vaghillning som inkommit till ftirvaltningen, samt liimnat forslag till fordelning av irets anslag.

Tekniska niimnden besldt
attbeilja Vagforeningen for nordostra Nyhamnsliige ett investeringsbidrag pi a5.000 kr f6r asfaltering

av Cypressvdgen,

attbevllja Backarnas viigforening i Nyhamnsliige ett investeringsbidrag pi 10.000 kr till farthinder pi
Brisvigen,

attbevllja Molle vigforening ett investeringsbidrag pi 25.000 kr fdr forstiirkning av Solviksviigen,

attbevrlja Arilds viigforening ett investeringsbidrag pi 70.000 kr for utbyggnad av p-plats vid Arilds
hamn-

attbevilja Gyllerods samftillighetsfcirening ett investeringsbidrag pi 30.000 kr for asfaltering i
. Gvllerods-omridet- samt



LA)

attbevllja Lonhults vagsamfiillighet ett investeringsbidrag pi 45 000 kr for asfaltering av str:icka A enl
ansokan medan bidrag till strticka B, p g a brist pi medel ffir ansti till ir 2000.

Vid protokollet
Ulf Peterzon
Justeras:

Bertil Mellstrom
ordf

Clas-Gdran Carlson

Tillkiinnagivandet av justeringen har den 8 september 1999 anslagits pi kommunens anslagstavla,
betygar
Agneta Olsson

Riitt utdraset betygar: ftoff4G o,tlao4,L
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cyLLEnOns sAMpATLIGHETSFOnENING

Hdganiis kommun
Tekniska F6rvaltningen
Stationshuset
263 82 HOGANAS

Mdlle 1999-08-03

ANOKAN OM BIDRAG TON ASFALTERING.

Gyllerods samfiillighetsfdrening registrerades 1975, di omridet bestiende av 73 fas-

tigheter uppf6rdes. F6reningens uppgift ar att fOrvalta den gemensamhetsanlAggnmg

besti,ende av "lekplatser, ftirbindelseleder (gangvAgar) och centralantennanliiggning fcir

television och radio", som tillkom genom lannniterifdnittning samma ir i form av ett

anlaggningsbeslut.

Inom samftillighetens omride finns asfalterade cykel-och gingbanor f6retriidesvis i
nord-sydlig riktning om ca 1.500 lo-rm. Dessa anvlindes ej enbart av fdreningens
medlemshushill utan iiven av boende och gdster i re fastigheter 6 nedre Sillgriind (nr
19,27 o.29), sju dito pi det s.k. Owe Gyllerdd (med adress Kullabergsviigen 74-86),
samt cyklande turister - straket gar pararellt med cykelleden pi garnla banvallen mellan
Molle och H0gan6s. Dessutom har kommunen ett antal vatten-och avloppsledningar
med inspektionstrummor/lock i banorna, vilka lock kostar extra vid asfaltering.
Det skall ocksi i detta sammanhang speciellt framhillas, att inom omridet inkl. har
ovan ndmnda "externa" fastigheter bor minga ?ildre, ofta ensamstiende pensionflrer,

som dagligen till fots bes0ker M6lles enda matbutik Fyren nere vid stationshuset. Vi
anser det vara var skyldighet att tillse, att icke dessa onddigtvis faller omkull och
skadar sig pi grund av eftersatt banunderheil. Pe grund ffa av att tridrdtter viixer under
asfalten och triinger upp i denna underifran iir asfalten i dag ej i acceptabelt skick utan
fastrner utgdr dessa skador en direkt fara for ffa. gangtrafikanterna.

Asfaltering skedde 1975 ud omridets tillkomst. Med undantag for ett mindre omrf,de

om ca 100 kvm, som 1996 var i akut behov av renovering, har nybelaggning diirefter
ej skett. Denna asfaltering kostade fdreningen 18.750 kronor inkl. moms. Di vi ej iir
merviirdesskatteregistrerade, kan vi ej draga av denna skatt.



Anscikan kommunen sid 2 0)

Vid stiimmomoten v6ren 1999har pf,talats, att omridets ythe skdtsel de senaste 6ren

blivit eftersatt och stiirnman beslutade diirfdr bl.a. om nybehggning av samtliga cykel-
och gangbanor med undantag for ar 1996 utfcirda d.v.s. ca l.400lcvm. Anbud har

infordrats fran fina aktorer (Skanska, NCC, Peab och Tullbergs), varvid Tullbergs, som

fdr 6wigt utfdr asfalteringsarbeten fdr Mdlle Viigfdrenings riikning, sisom l6gst

antagits. Arbetet skall uforas under senare delen av denna manad mot en beriiknad
kostnad av 89.500 kronor inkl. moms. - Foreningens totala kosfrrader fcir asfaltering av

samtliga de banor vi ansvarar ftir kan silunda beriiknas till 108.250 kronor
(18.750+89.500:-).

Kopior av protokoll fran extra fdreningsstiimma 1999-06-08 och MT-Tullberg
AB:s antagna offert 1999-05-14 bilngges och iberopas.

Av samma stiirnma antagen budget ftir innevarande flr bildgges i kopia och i,beropas.

Av denna framgir bl.a. att vi trots en extra uttaxering under iret om 1.000 kronor per
medlem/fastighet - fran som regel 1 kkr till zkJrr - tvingas underbalansera budgeten
med knappt 45 kkr f6r att kunna genomfrira den behdvliga asfalteringen.

De vi anser, att det mitte ligga lven i kommunens infiesse att fdreningen ansvarar fdr
och vidmakthiller en god standard pi vira cykel-och gangbanor, ansdker vi hiirmed om

kommunalt bidrag frir dessa vara kosfirader. Givetvis hemstiilles om stiirsta miijliga
stiid men i vart fall iinskar vi bidrag si att irets resultatunderskott blir tiickt d.v.s.
med i fdrsta hand 45 kkr. Di detta belopp uppger till nlstan exakt 50 oh av kosbraderna
for irets arbeten, anser vi det varapi sin plats, att nu ocksi yrka ersfltbring f6r mot-
svarande andel av 1996 irs kosfirader d.v.s. ca 9.500 kronor.
Vi ansiiker silunda om bidrag fiir av samfiillighetsftireningen havda kostn$ader
fiir asfaltering inom Gylleriid med belopp i vart fall icke understigande 54.500
kronor.

Frigor eller Onskade kompletteringar handligges av ordftiranden, som har telefon
042-34 79 r0.

M611e dag som ovan
Fiir Samflillighetens styrelse

Ulf Strandmark
Ordf. / Nils Romander

Sekr.

Bit.
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Mdlle 1998-06-22

Kommunstyrelsen
Hogan?is Kommun
Stadshuset
263 OO HOGANAS

Bil 1o2

Bit l

Bil I

Betr. glngvflgen mellan Gvlleriid och "cgntrala" MiiIIe.

Vid Gylleriids Samftillighetsftirenings ordinarie fiireningsstdmma 19q8-O3-24
aktualiserades lterfrtgalr om glngvdgen mellan Gyllerddsomr&det och den
centrala delen av MiilF - Stationshuset med bussstationen,lCA-aff?iren som ocksfl
har postexpedition. Styrelsen fick i uppdrag att tillskriva Hdg_anls Kommun och
redogtira fbr de problem som finns och med beg?iran om att_sfldana frtgerder vidtas
att gi'ngviigen kan anses vara acceptabel ftir de boende i Gyllertidsomrfldet.

G8ngviigen (bil I o 2), som gfr i banvallens iistra sida och utmed tomtgriinsen-till
fastilhelerna i Gyllertid, ing-ir ocksfl i Cykelns Bli Band och fortsiitter fram till
stadSnsplanen. Den forts?itier vll sedan genom Miille upp pe Kullabergs Natur
fram till Fyren.

Vid olika tillftillen har, under de25flr sedan Gyllertidsomrfldet bebyggdes, propier
framfdrts till Kommunen om stigens kvalitet sfiv?il vad avser underlaget som
belysning. De senaste framstiillningarna om ttgerder, 1985 och 1988, har
i K6mmfnen remitterats till EIverGt, som i forsta. fallet motiverat sitt avsiag med
"otillr?ickliga anslag f6r gatu- och v?igbelysning" och idet senaremed att plan-
arbetet f6r Smr8det-inte iar klart - ett avsiag som ockst meddelades av Kommun-
styrel sens arbetsutskott.

Vi vill framhAlla ftiljande :

l. Planen (bil I ), vari ocksfl glngstigen ing8r, iir ju nu faststiilld sedanmaj 1996.

I planbeskrivningen finns noGraa 
(---- skyddatulturhistorisk bebyggelse, slsom

f i stationsbyggriaden med uthus och misiionshuset, bevara f d spiromrfldet som
park inkl. cykelvigen Cykelns Blfl Band".

2. Sedanettparfrrtillbakahar ParkochMiljtiplacegt.3 stcontainrar(bil I p l)
f6r itervinning mellan stationshuset och Gylleriid. Pfl den del av-gfing-.stigen som
glrfrfrn statioisplanen fram till containrarna fcirekommer nu en livlig biltrafik, som

6rsakar stora gropar i viigen. l,agning fiirekommer men 6r inte meningsfull
eftersom grofarnia kiirs upp igen sfl fort det regnar. Olycksfallsrisken fiir siviil
cyklister Joni glngtrafikanteiar uppenbar, slirskilt som belysning saknas.

3. Glngv[gen [r uppbyggd av grus, som vid regn oavsett Arstid, blirst siirjig.att
den knalppa-st glr attircirada. Halkrisken under vintern tir betydande. Avsaknaden
av belysning Jkapar betydande risk f6r olycksfall fijr densom under den m6rka
fustiddn v6far cykla ell6r gfr pl stigen. Kvaliteten iir siledes sfrdan att den inte kan

anses uppfflla kravet pl en g6dtagbar fdrbindelseled mellan Gyllerdd och centrala
Mdlle.
Gyller0dsomrfldet best8r ju dock av 75 familjer.

4. Eftersom gflngviigen ilnda fram till stationsplalen ocks& inglr i "Cykelns Bli
Band" krdvs ltgarder som gdr att stigen gdr skiil fdr namnet'



Bil3

rtl
sidaZ ( --,

5. Vad som sagts i p 3 giiller inte minst att boende med funktionshinder - friimst
de som iir ntidsakade fdrflytta sig med rollator eller rullstol, mfrste ha ett fast och
sl6tt underlag ftir att kunna ta sig fram.

KommunalrfldetClaes Pettersson hari en PM till Kommunfullm[ktiges samman-
triide den 28 maj d t l?imnat uppgifter om gingviigen och dess angeliigenhetsgrad,
som tyder pfl att iirendet redan uppmiirksammats. ( Prot Konrunfullm[ktiges
sammantrdde ?815 1998 sid. 47,bil3). Kommunalridet tar hiir upp gflngviigen
gemensamt med frflgan om de 10.000 kr, som fastighetsfigarna i Gyllerdd betalade
extra i tomtpriset. Enligt brev l97GW22 har fOrklarats att dessa medel, som nu
borde uppge till c:a 2,5 miljoner kronor, skulle anvdndas ftir anl2iggning av park
pfl banvallen. Kommunen har under alla dessa flr inte lagt ner nigra pengar
ellerarbete ftir skdtsel eller planering av park pfl detta omride.

Vi iir givetvis intresserade av att medverka i en referensgrupp fdr utformning av
banvallen som parkomrflde. Vi vill emellertid inte ftirdrtija fltg?irderna med
glngv?igen genbm att blanda in planering och beslut om parken, som bdr ske i
slnkild ordning. Glngviigen iir sfr angeliigen att ttgerder med den mfrste ske utan
dr6jsmil.

Vi hemstiiller om:

- Att gingv?igen fflr ett underlag och en beliiggning som giir den gtng- och
cykelbar i alla v?ider och att den tfll d*n biltrafik som fdrekommer.
- Att belysning ordnas.
- Att dessa ttgerder beslutas och genomfdres skyndsamt si att det blir klart fdre

hiisten.
- Att Kommunen tterkommer till oss med initiativ till den referensgrupp sorn skall
arbeta med banvallens iordningssttillande som park.

Med v?inlig hiilsning

-SAMF/iLLIGHETSNON NNINC

Sillgrlnd 7,
2(fi 42 Mtille

Tel.M2-347 l7l

c/c Kommunalrldet Claes Pettersson

GS,IIgns Kom Gingviigen I
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HOGANAS KOMMI.JN
Kommunfultniiktige

Utdrag

l 998-04-23

$40
Frlqa om clngv{g i Gyllerddsomrldet i Molle

Bo Carlberg hemstS,llde om kommunfirltniihiges medgivande an fii stiilla en friga till kommunsq'-
OB J relsens ordforande om glngvig i Gyller6dsomrldet i Mdlle.

f Kommunfirllmiiktige besl6t

att frlgan fick stlillas.

Kommunstyrelsens ordftirande Claes Pettersson svarade pl en av Wl delfrigor samt upplyste an
kompletterande svar kommer att liimnas pl ndstkommande fullrniiktigesammantride.

Rin utdraget
,1 

| t

betygar: /uLfu
/

-y'F*



HOGANAS KONnNnUN
KomnuNAmAoet

Gvllcrbdsomrldct

VidutbyggnadenavGyller6dsomrldet.iMi'lleibiirjanavlgT0.talet
uttogs ett tomtprit i"i{t;; t"ttT*k") som oversteg de dl qtillaode

--u-Lr^-ra-tama fiir ctatliq bellninc med ca to.ooo kr per tomt' Nlgra

et och dess "konstruktion" angavs

inte i kdpeavtaten. rip.iniriiJ.ti trtr"rcades for 6vriE som lordelaklig

i nOtnefftode till dlvarande marknadspriser'

i\rende nr 9

Br /J

(.,

EttantalfastighetsiigareskrevlgT5.tillkommunenocbbegiirdeforklaring
;i-;;rn"n-, "r,rifter 

med den del av kopeskillingen som 0versteg

il;;;";, ,i-urrr."rii"a. r "n 
brev, daterit Dte-oq-22, till samtliga 74

fastighetslg.r, iootn ;;edet motiverades overuttaget med framtida

kommunala ltaganden, fremst anleggnrn' av ett parlomrlde pl ca 25'000 kvm'

I skrivelsen inbjuds ocksl de boende medverka i parkens utformning Senom

en lokd referensgruPP.

Det finns inget avtal eller annan fbrpliktelse som binder kommunen att utfora

parkenvidvisstiopunkterlerplbegeranavdeboende.Dlremotfir.tnsenut.
fiistelse om lokal r.au.rt* i.n,.T.r.osgrupp. Kommunen beslutar om ltimplig

tidpunkt, iven om J* 
""aur 

hand foruts.ftt ii samordning med uwecklingen av

stationsomrldet'

Innehlllet i frlgestillningen aktualiseras regelbT*t.Ptg.ttt intervall pi 5 - l0 ir'

Senast (?) behandl"dtt ;[; 19d-1: 
botiae pa Gvllerodsomrldet vid ett

informations.o," irtroU" i"n 3/3 198t. Parterna Uetrrinaae dl ovanstlende

lelkning av kommunens utfilstelse'

H6ganils 1998-05-18

Claes Pettersson
Kommunalrld

'/V'
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,,f7-A* KOPilA
Hoganiis kommun
Kultur-och Fritidsniimnden
Stadshuset
263 82 HOGANAS

Mdlle 1997-02-15

Ang. skyltning av tiiltningsftirbud inom Figelvikens badplatsomride i Miille.

Under sommarminaderna iir Figelviken ett omtyckt badstiille for icke bara Mdllebor utan iven
besdkare har. Kommunen har iordningstiillt ett fint och trevligt naturomride med bl.a. tvi bad-
bryggor. Under badsiisong frekventeras badet av unga och gamla och alla samsas i god ordning
och stiimning om de griispliittar som forekommer.
Sommaren 1996 giistades dock ffa den sddra delen av omridet d.v.s. kring den sddra bryggan
av ett flertal tiiltgiister. Silunda bodde en giist pi platsen i c:a en vecka. I vart fall tvl talt
forekom ocksl kortare tider. I nigot fall gallde det fyra personer, som stannade 2-3 niitter diir.
Ttilten stllldes upp pe de fi forekommande griisytor, som de badande normalt anviinder sig av
och blockerade silunda dessa. Dessutom lagades mat i och runtomkring t[lten. Efter ett av
tilten fick vi plocka bort skriip bl.a. en m6ngd cigarettfimpar. - Det iir sjiilvklart, att de tdltande
stiillde till {brtret for alla de, som ser badandet i Figelviken sonl en viktig <iei av sommaren
och semestern. Man forviintar sig di ej att pi en kommunal badplats tvingas triinga ihop sig
med giistande tiltarel
Vid pipekande har en av de tiiltande hiinvisat till att han tidigare ir glstat platsen ett par
veckor utan att detta di pitalades eller stiillde till problem. Han liir f.o. ifrigasatt om teltning
dar Ar forbjuden och hiinvisat till den svenska allemansriitten.
Det ?ir alldeles givet, att vir fina allemansriitt ej tilliter ockupation av allminna badplatser.
Nigot miste nu gdras inlor irets badsiisong. Om si ej sker riskerar man att Figelviksomr&det
blir en campingplats i stiillet for en baddito. Bad iir som bekant ffa iMdlle kultur!
Vi iir minga Mollebor som nu kriiver, att kommunen senast under kommande vir medelst
skyltning utmiirker tiltningsftirbudet. Detta kan enklast ske genom att man vid ingingarna
till omridet - frin Badvdgen, Vf,rngatan och Faladen - siitter upp nigra smi, internationellt
gingbara skyltar med tecknet/symbolen for "Tdltning florduden". - Vi riiknar med att
kommunen itgardar denna lilla enkla och sjiilvklara sak fore 6rets badsiisong ftir ffa. alla
hadandes trevnad och v?ilbefi nnande.
Ar andra/flera organ inom kommunen involverade i denna friga utgir jag frin att dessa
tillstiilles denna hemstdllan snarast.
F6r ordningens skull sinder jag samtidigt kdnnedomskopior av skrivelsen tillMolle Hamn-
resp. Byforening.
Viinlisa hiilsninearl" o.It \ztVL.{\
Ulf Strandmark-
Algriind 14

260 42 MOLLE



t

MILIODEPARTEMENTET
aIt

f eDartement s Eekreterare/egri."t" 
B j iirkenatam

tel. o8l40s2066

Bit^l,-tBw*14' gl4raltt

1996-03-06 yre4le3s/e

Gyl ler6ds Sanfiillighetsf6rening
c/o Anders Elgqvist
Sillgriind..6
260 42 lt{OLLE

dverklagande t
stationsonrlde,

frlga on detaljplan fiir ltiille
Eiiganis kommun

F6r kiinnedom och eventuellt yttrande tjversdnds
kopia av Boverkets yttrande L996-O2-28.

on Ni vill anfiira n&got ytterligare i 6rendet,
b6r Ert yttrande 5a iernrnit in tilt l,[iljiideparte-
nentet senast den 28 mars L996 fiir att kunna
beaktas i den fortsatta handliiggningen av iiren-
det.

ovan angivet diarienunmer bijr &beropas.

I tjdnsten

Departements s ekreterare
tel. 08l4os2o66

Po*adresg
108 33 STOCKHOLIVI

Besdksrdr€ss
Tegelbackcn 2

Telefon vixel 08 - 405 l0 00

Telefax 08 - 24 16 29

Telex 154 99 MINEN S
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Dnr 5010-4843/95960228
YTTRANDE

Miljddepartementet
103 33 Stockholm

nb B
uuu0oepnRTEMENTET

tnlc 1996 -ull- g ;t
r n.. /
/t// o*". /1t/'( 4.ls-L,

Overklagande i friga om detaljplan ftir udlln STATIONSONIMDE i / 
" 

7
Hiiganiis kommun
Dm M941935/9

Boverket har anmodats att efter horande av Statens Lantmiiteriverk avge yttrande i
rubricerat irende. Yttrandet kan begriinsas att endast avse frigan om huvudmanna-
skap for allmtinna platser.

Bakgrund

Kommunfullmiiktige i H0ganiis kommun beslot 930128 att anta detaljplan for
MOLLE STATIONSOMRADE. Planen har upprifttats for att gora det mojlig att
bygg nya bostider, frtimst smi.ligenheter men iiven familjeligenheter, hantverks-
hus, kontor, dagcentral for pensioniirer, 6ppen forskola, daghem och brandstation.
Syftet med planen 61 6ven att skydda vtirdefull kulturhistorisk bebyggelse.

Antagandebeslutet har overklagats till Liinsstyrelsen i Malmohus liin, som 940119
beslot avsli overklagandena. Bl. a. Gyllerdds samhiillsforening (tillsammans med

Molle b@rening och Mrille Hamn Ekonomisk Forening) har fullfoljt sin talan och
overklagat liinsstyrelsens beslut till regeringen. Fdreningen motsltter sig bl. a. att
kommunen velftar 6ver anliiggningskostnader for ny vig pi exploat6ren och
kostnader for underhill av vlgar och andra allmlnna platser pi den lokala viigfore-
ningen i Mdlle.

Molle vflgforening, som Overklagade antagandebeslutet, motsitter sig att ta ansvar
for iordningstiillandet av vigar och andra allmiinna platser. Viigforeningen ir
beredd att ta over underhill av fiirdigstiillda vlgar, men ej av andra allmtinna
platser.

Kommunen har beretts m6jlighet attyttra sig 6ver vilka skiil som foreligger for att
kommunen inte skall var huwdman for allmiinna platser inom planomridet.

Kommunen hiinvisar till bestiimmelserna i 5 kap. 4 $ och 6 kap. 26 $ plan- och
bygglagen (PBL) och anfor att enhgt tidigare bygglagstiftning ankom
huvudmannaskapet for viigar mm. pi fastighetsagarna inom omride med

byggnadsplan. Aktuell detaljplan utgor del av tidigare byggnadsplanelagt omride
inom Mdlle viigforenings ansvarsomride. M6lle viigforening bildades 1965 och

PostadresdPostal address Bes6ksadresgOtfice address Telefon (v6xel)/Ielephone (switchboard) Huvudtelefax/telecopier Postgitc/Postal account

Box 534
5.371 23 KARLSKRONA
SWEDEN

0455-530 00
+ 46 455-530 00

0455-531 00
+ 46 455-531 00

Drottninggatan 18 9541 16-0
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omfattar hela Mdlle samhiilte med vigar och allmiinna platser inom angivet omride
enligt foniittningsutlitande. Viigforeningen kan g6ra och har 6ven gjort nya

itaganden inom sitt omride i overenssttimmelse med giillande detaljplan. Huvud-

principen har varit att vdgar och allmiinna platser overtagits av vigforeningen

sedan- de i samband med exploatering eller pi annat sltt iordningstiillts.

Detaljplanen utgor endast en mindre del av samhiillets stdrre sammanhingande

byggnadsplanelagda omride, vilket ingir i viigforeningens ansvarsomride.

Ko-mmunin efteistriivar att bibehilla en huvudman lor alla allmiinna ytor inom

samhtitlet och att undvika en uppdelning pe flera huvudmtin.

Gyllerods samhiillsforening har yttrat sig 6ver vad kommunen anfort.

Samhrillsloreningen anser att M6lle samhiille och andra samhtillen inom kommunen,

vilka planerats ftir helhirsboende, i forsta hand skall ha kommunen som huvudman

for alimiinna platser. I synnerhet om vigarna i likhet med vad som iir fallet i Molle

hiller gatustandard. En uppdelning av kommunen i omriden med och omriden

utan kommunalt huvudmannaskap lor allmiinna platser innebiir ett avsteg frin den

kommunala likstiillighetsprincipen.

Generella aspeliiter pi kommunalt resp. enskilt huvudmannaskap

Samtidigt med detta yttrande har Boverket anmodats att iiven avge yttrande

avseende frigan om huvudmannaskap for allmfrnna platser inom tre andra 6ver-

klagade detaljplaner i Hoganiis kommun, Arilds centrala del, Arilds viistra del och

Jonitorp 33:1. Inledningsvis redogors diirlor generellt for aktuella frigestiillningar,

i ett lor alla fyra yttrandena likalydande avsnitt.

B e s trimm e ls e r o c h fdrar b e ten

6 kap. 26 $ PBL foreskriver att inom omr&den med detaljplan skall kommunen

vara huvudman for allmtinna platser, om det inte finns siirskilda sktil till annat.

Av forarbetena till PBL, prop 85/86:1 sid 656, framgfo att det som huvudregel iir

kommunen som skall vara huvudman for gator och andra alLniinna platser inom

omriden med detatjplan. Om det finns stirskilda skiil kan dven annan 6n kommunen

t.ex. en anlAggningisamfiillighet vara huvudman for den allmiinna platsen. Syftet

med denna bestimmelse 6r att kommunen inte utan vidare skall kunna avstga sig

huvudmannaskapet. Ansvaret for gatu- och vighillningen b6r (enligt dep.clefens

mening) i allt viisentligt fordelas enhgt siunma principer som di byggnadslagen

g,illde. bet innebiir att kommunen bdr kunna avsiga sig ansvaret i sidana omriden

dtit.* anviint byggnadsplan, t.ex. inom omride for fritidsbebyggelse.

Vad som i Owigt kan anses som siirskilda skiil har inte utvecklats.

En rimlig tolkning av 6 kap. 26 $ lorsta stycket PBL och dep.chefens uttalande

synes, .ntig Nordstedts laghandbok om PBL, L U Did6n m.fl., vara att det i friga
om typistcJ'stadsplaneomriden' diir byggnadsplan anviints inte kan anses foreligga

stirskiida sklil foi kommunen att avsiiga sig huvudmannaskapet. Bestfrmmelsen i
6 kap. 26 $ PBL torde enligt forfattarna alltsi innebiira en uppstramning av den

praxis som uppkommit pi olika hilt och en iterging till de ursprungliga

intentionerna bakom instituten stadsplan och byggnadsplan.
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I kommentarer till 5 kap. 4 $ PBL, prop 85/86:l sid 566, siigs att huvudmanna-

skapet bor kunna overlitas till fastighetsiigarna i t.ex. fritidsomriden och
industriomriden.

Ens ki I t huwt dm ann as lmp

Niir kommunen inte dr huvudman for de allmiinna platserna iir de enskilda fastig-
hetsiigarna primiirt ansvariga. Nigot ansvar liiggs dock inte pi den enskilde utan

skyldigheten firllgors genom att fastighetsiigarna gir samman i en samflllighets-
lorening eller viigforening. Fdrvaltningen sk6ts av samfiillighetsforening, viigfore-
ning resp. staten" vilka betecknas som viighillare. Om kommunen inte skall vara

huvudman for allmiin plats har viighillaren ansvarar for utbyggnad och underhill av

de allmiinna platserna. Vaghillarens ansvar miste inte avse enbart vignitet. Se ar

ofta fallet, men det kan lika giirna avse t.ex. grdnomriden eller kombinerade

iindamil. Viighillarens ansvar omfattar de riittigheter och skyldigheter som regleras

i samband med provning enhgt anleggnrngslagen (AL), lagen om enskilda vdgar
(EW), resp viglagen (VAgL). AL och EVL reglerar de gemensamma enskilda

anlaggningarna medan VagL reglerar statens stiillning som viighillare for allmiin
viig. Flera viighillare kan forekomma inom en och samma plan, diiremot bara en

huvudman for allmiin plats.

Fdrhiltandet att kommunen inte dr huvudman for allmiin plats medfor bl a floljande:

-fastighetsiigarna (genom vigforening eller Al-samftillighet) betalar alla kostnader

lor siviil byggande som drift och underhill.
-endast deltagande fastigheters behov skall tillgodoses, dvs inget allmiint behov.

Anlaggningen air alltsi enskild.

-allmiinheten har ingen ritt att anvinda anleggningarna (ut6ver allemansriitten).

-finns inget krav pi vare sig om eller niir anlaggningen skall vara genomford.

Liinsstyrelsen kan dock foreliigga vlgforening att bygga ut inom viss tid.
Genom statliga och kommunala bidrag och villkor for dessa samt genom frivilliga
dverenskommelser kan dock dessa inskriinkningar forhandlas bort.

Vem som skall vara huvudman om kommunen avsiiger sig detta kan ej regleras i
detaljplan. Denna friga far behandlas i den ordning som foreskrivs i den lagstiftning
som det kan bli aktuellt att tilliimpa t.ex. anliiggningslagen. Det iir emellertid

liimpligt att frigan belyses i genomforandebeskrivningen. Av den b6r aven framgi
hur viighallningen skall anordnas. Det bor framgi om befintliga samhiillsloreningar

/viigforeningar avses ha ansvaret eller om en ny anteggningssamfiillighet bdr bildas

for iindarnilet. Hur detta bOr l6sas b6r ingiende klarliiggas vid samrid med

fastighetsbildningsmyndigheten.

Det finns inget som hindrar att kommunen bygger ut vigarna med hjtilp av

skattemedel och diirefter dverliter drift och underhill till forening.

Ko m muna I t huvu drn an nas IcaP

Kommunalt huvudmannaskap for allm{nna platser kan innebiira en h6gre

ambitionsnivi lin enskilt huvudmannaskap niir det giiller standarden vid utbyggnad

och underhill samt iiven vad giiller inldsen av mark for allmiinna platser och
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diirmed horande kostnader. Kommunen har andra riittigheter och skyldigheter iin
ilnnan huvudman for allmiin plats vad giiller inlosen av allmiin platsmark och mark
som skall anviindas for annat tindamil iin enskilt bebyggande, 6 kap. 17 $ resp.14
kap. I $, PBL. Om kommunen iir huvudman for allmiin plats skall gator byggas ut
enligt ortens sed, 6 kap.27 $ PBL. En lagre standard kan dock accepteras, men

miste di regleras i respektive detaljplan. Kommunen kan besluta om att ta ut
gatukostnadsersdttning for tiickande av utgifter i samband med markldsen och
iordningstiillande av allmiin plats, bide vid anliiggande och forbiittring, 6 kap. 3l-
38 $$, PBL. Om kommunen ir huvudman for allmiinna platser far kommunen efter
genomforandetidens utging dels losa fastigheter eller delar av fastigheter som

tillhdr olika iigare och som enligt fastighetsplanen skall utgdra en fastighet, dels

losa mark, som inte bebyggts i huvudsaklig overensstiimmelse med detaljplanen,

6 kap. 24 $ PBL.

Sammantaget Air ett kommunalt dvertagande av huvudmannaskapet for allmiinna
platser inom attuell detaljplan inte enbart positiw for invinarna i Molle.

Boverkets bediimning i aktuellt flrende

Vegforvaltningen och viigforeningen lr vdghillare inom planomridet. Enligt plan-

handlingarna kommer kommunen att svara ekonomiskt for utbyggnad och

ombyggnad av vissa angivna viigar (kommunen pitar sig temporiirt iiven Viigfor-
valtningens kostnader for utbyggnad av ny forbindelse mellan Gyllenstiernas all6

och Kullabergsvigen). Exploatdren, fbr nybyggnad inom planen" kommer att sti
for motsvarande iordningstiillande av 6wiga viigar och allmdnna platser. Allmiin
plats i form av cykelviigar, busshillplats med bilparkering samt park med bollplan
och lekplats ingir inte i viigforeningens nuvarande ansvar. Viigloreningen har

tidigare giort nya itaganden inom giillande detaljplan och Overtagit vigar och

a[manna platser sedan de i sarnband med exploatering eller pi annat sitt
iordningstiillts, varfor motsvarande borde kunna ske i samband med nu aktuell
detaljplan.

Ett kommunalt overtagande av huwdmannaskapet for allmiin plats inom aktuell
detaljplan medfor att kommunen bor ta 6ver huvudmannaskapet 6ven inom resten

av M6lle samhiille och inom andra motsvarande ornriden inom kommunen. Detta

innebtir mycket stora konsekvenser bide for kommunen och de boende i de olika
samhd.llena. Samtliga detaljplaner inom samhillena miste iindras eller ersiittas med

nya detaljplaner diir utformning av allmln plats anges, 5 kap' 3 $ PBL.
Viigforeningen har byggt upp en organisation for skdtsel och underhiill av vigarna
i M6lle. Det tir inte praktiskt att kommunen ska skota vissa delar och
viigforeningen andra delar av gatu- resp. vdgnitet i samhiillet. I och med att

viigloreningar finns och fungerar viil i de olika samhiillena bor kommunen och

viigforeningarna kunna komma overens om ett fortsatt formellt enskilt

huvudmannaskap med kommunala ekonomiska bidrag och andra hjiilpinsatser.

Statliga bidrag till enskilda vdgar har pi senare tid minskats kraftigt, varlor
viigforeningar fltt pita sig en stdrre del av driftskostnaderna, om inte kommunala

medel i motsvarande omfattning beviljats. Fdriindringen i synen pi hur

samhiillskostnader skall uttas -frin skatter till avgifter- och bristen pi medel,

kommer med stor sannolikhet att medfora att kommuner i storre ul5fiiskning iin
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hittills kommer att ta ut gatukostnadsersiittningar. Dfigenom kommer skillnaden i
kostnad for boende inom omriden med resp. utan kommunalt huvudmannaskap for
allmiinna platser pi sikt att utjiimnas.
Fastighetsiigarns mdjlighet att piverka viigh&llningen bdr beaktas. Strfivan mot

niirdemokrati och 6kat inflytande pi sin niirmiljd medfor att beslut bor liiggas niira

medborgarna. Detta talar flor att beh6.lla vigforeningar och att de ndrmast berdrda

fastighetsagarna skall besluta om "sina" viigar.

Mdlle samhiille utg6r inget typiskt stadsplanerat omride. Av fastighets-

forteckningen framgir att ca 35o/o har annan bostadsort iin Mdlle. Inom 6wig del

av M6lle iir sannolikt andelen storre. Trots att planens syfte iir att tillskapa

ytterligare permanentboende, service mm. och bebyggelsen successiw omvandlas

frin fritidsboende till permanentboende anser kommunen att Mdlle fortfarande har

en badortsprlgel med betydligt 6kad befolkning under sommarminaderna.

Enligt Boverket uppfattning bor det ovan redovisade kunna utgora siirskilda skiil
for kommunen att fransiiga sig huvudmannaskapet for allmiin plats.

Boverkets stiillningstagande

Enlig Boverkets mening medfor ett genomforande av detaljplanen inte nigra
oskiiliga fltaganden for vtigforeningen. Siirskilda skiil anses foreligga for att

kommunen ej ska vara huvudman for xllmiinna platser inom detaljplan for M6lle
stationsomride. Diirlor b6r inte det forhillandet, att en sidan lssfiimmelse inforts i
planen" medfora att beslutet att anta detaljplanen upphiivs'

Beslut i detta iirende har fattats av chefen for stadsmilj6avdelningen Fredrik von

Platen. I handlaggningen har deltagit Lars Franz6n och Ingemar Palm, fore-

()
hrV"toQa--7za4
Ing6mar Palm

Bilaga:
Lantm6teriverkets svar 960202 pi Boverkets hemstdllan om yttrande i iirendet.

Kopia till
Liinsstyrelsen i Malmdhus liin
H0ganiis kommtrn
Lantmiiteriverket
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Mil jo-och naturresursdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Yttrande over vad HoganAs konrnun anfort den I2/5 1995 i fr6ga

orn Gyllerods samfAllighetsforenings overklagande av detaljplan
for Mo1le stationssnrAde i HoganAs konrnun. Dnr 94/935/9.

Kqrmunen har redovisat sina skAl for att kcnrm:nen inte skall
vara huvudman for vdghAllningen inon plancnr8det. Sqn s5rskilda
sk51 Sberopas endast att det finns en v5gforening i I'loIIe sedan

1965 och att kcnmunen vill bibehAlla en huvudnnn for allm5nna

ytor och undvika en uppdelning av huvudrnannaskapet.

Gyllerclds samfAllighetsforening anser i likhet rned kqrrnunen att
huvudmannaskapet for vAghAllningen inorn samhSl-let inte skall
uppdelas. Samfellighetsforeningen anser ndmligen att lvlbl-te

samhHlle och andra samhiillen inqn konrnunen,vilka planerats for
hel8rsboende, i forsta hand skall ha konrnunen som huvudnr,an for
planenliga vAgar och andra allmiinna platser. I slmnerhet orn

viigarna i likhet rned vad som Hr fallet i lqblle hAller
gatustandard.

On samfSllighetsforeningen inte dr felunderr5ttad, ornbesorjer

kqnnunen vHghAllningen incnr andra dldre samhHllsbildningar

vilka tillforts konrnunen i samband med kcmrunreforrner. om det
forhAller sig pa det sHttet, foreligger gda skAl for ett
samlat kqnrrunalt huvudrnannaskap.En uppdelning av konmunen i
qnrAden med och cnrr8den utan kcnrnunal vdghAllning innebdr, i
den mAn vAgarna hAl1er ungefdr likvdrdig gatustandard, ett
avsteg frin den kcrnnunala likst5llighetsprincipen.

For Gyllerods samfHllighetsforening.

&/z&"^,
/ ,"fl"rht-istiansson

ty1-'M
Torbj6rn Kjell

Adress:
c/o Elgqvist
Sillgr5nd 6

260 42 litoLLE

,'/-;Lr-'*



HOGAruAS KONnMUN
GATUKONTORET
Handleggare

LKA/ar
Datum

t995-02-21

Er beteckning

Var beteckning

Dnr 5427/360

Gyller<ids Samfiillighetsforening
c/o Ake E Andersson
Grangrflnd 9

260 42 MOLLE

AngiLende parkomr6det viister om Gyllerodsomridet i Molle

I gatukontorets skrivelse till tekniska niimnden 1992-12-03 ftiruts?ittes att man awak-
tade utbyggnaden av planomridet norr om Gyllerdd innan man utftjrde de foreslagna

6tgiirderna.
Nigon bebyggelse har som bekant inte kommit till stind di detaljplan ftir omridet inte
vunnit laga kraft pi grund av overklagande.Kopia pi gatukontorets skrivelse bifogas.
Betriiffande "fi nansierins" hbnvisas till tidieare skrivelse 1992-10-13 .

Gatukontoret anser fortfarande att man brir awakta den nya planens genomforande

innan de foreslagna itgiirderna utfores. Medel fiir genomftirande stroks ur budget -94
men gatukontoret kommer aff beglira anslag niir planen har faststiillts.

Eventuellt kan en del forbredande itgiirder goras redan i ir vad avser kompletterande
planteringar.

Med v2inlig hiilsning

GATUKONTORET, Hoganiis

Svennin

Postadress

Stadshuset
zos az H0onNrAs

Bes6ksadress

Stationshuset
Jarnvdgsgatan I

Teleton

042-3371 00

Tel€fax

042 -337473

Bankgiro

991-1298

Postgiro

82951 -5



Gyllerods Samfrillighetsforening

Hoganiis Kommun
Gatukontoret
Stadshuset
263 82 Hoganiis

cc: KommunalrAdet Claes Pettersson

M<ille 7 febr f995

Vi konstaterar med fbrvAning, att Gatukontoret pA inget siitt sedan
1992 halit oss underriittade om utvecklingen i rubricerade irende.
Ingentlng har trots l<iften hiint.

Finansleringen for belysning och uppsnyggnhg av parkomrAdet har
alla Gyllerodsbor bidragit ttll med frirskottsinbetalnlrgar till Hdganiis
Kommun er f975. Hade dessa fdrskottsinbetalningar (ca 73O.OOO kr)
fonderats skulle behAllningen idag uppge tiil miljonbelopp.

I protokoll frAn Tekniska nflmndens sammantriide L992-12-15 (S

141, Dnr 5455/35O) framgAr att kostnaderna ftir den foreslagna
gatubelysningen uppger fill 44.2OO kr och 6wi$a Atg€trder till 4O.OOO
eller sarnm€ullagt 84.2OO kr, som skulle iiskas i f 994 Ars budget.
Dessa kostnader skall stEillas i relation till Gyller<idsbornas
forskottsinbetalningar.

Gyllerdds Samfiillighetsforening iir mycket angeliigen om att !A veta,
varfdr ingenting hittills hant och niir Atgiirderna skall genomfdras.

Hdgaktningsfullt

Fdr Gyllerods Samf:illighetsftirening

Ana. parkomrfidet, ailsts om GUM i M6tle

Vi refererar till Ert brev daterat 1992-10-13 (Dnr 5427 /360)
protokoll frAn Tekniska nflmndens sammzultriide 1992-12-15
(protokollets S l4l, Dnr 5455/350).

Anders Elgqvist
sekreterare

Ake E Andersson
ordforande



HOGAruNS KOMNNUN
STADS BYGG N ADS KO N TO R ET

Handlaggare

Dag Strandin
o42t337184

Datum

1994-09-21

Er beteckning

VAr b€teckning

Andrinq av detaliplan for MOLLE 15:74 och 15:75.

Planhandlingar for MOLLE 15/4 och 15:75 oversdnds for samrAd
enligt plan- och bygglagen 5 kap. 28 $.

Detaljplanen avses bli behandlad som enkelt planforfarande
(kungorelse och utstdllning sker ej). Byggnadsniimnden beslot 1994-
09-20 att uppdra At stadsbyggnadskontoret att genomfora samrAd.

Planens syfte dr att mojligg6ra legalisering av fastigheternas grdnser

mot gronomrAdet i vdster sA att de dverensstdmmer med faktiskt ut-
nyttjande. Vidare 6r syftet att legalisera de byggnader som finns p6

fastigheterna och som idag overskrider tillAten byggnadsyta samt att

medge viss tillbyggnad.

Ni bereds tillf€ille till yttrande 6ver detaljplanen. Eventuella erinringar
ska skriftligen vara byggnadsndmnden tillhanda senast fredaqen den
7 oktober 1994.

Ni dr vdlkommen med frigor till undertecknad pA telefon
o42t337184.

trandin

Postadress

Stadsbyggnadskontoret
263 82 HOGANAS

Bes6ksadress

Stationshuset
Jernvagsgatan 8

Telefon

o42-3371 00

Telotax

o42- 33 74 73

Bankgiro

991-1298

Poslgiro

82951 -5
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SAMRADHANDLING

PLANBESKRIVN ING tillh6rande
detaljplan for
MoLLE 15:74 och 1575 i M6lle
H6gan6s kommun, Malm6hus ldn.

Handlinqar

Detaljplanen 6r upprAttad pA ett blad innehAllande karta, bestdmmelser och illustra-
tion. Som separata handlingar ingAr denna beskrivning, genomf6randebeskrivning
och fastighetsfdrteckning. Efter samrAd tillkommer utlAtande 6ver inkomna synpunk-
ter. Grundkarta iir uppr€ittad av stadsbyggnadskontorets mdtningsavdelning 1994.

Detaliplanen kommer att handldggas med enkelt planfdrfarande med stdd av plan-
och bygglagen kap 5 $ 28.

Planens svfte

Planens syfte dr att mdjligg6ra tegalisering av fastighetens grinser mot grdnomridet
i v6ster sA att de overensstdmmer med faktiskt utnyttjande. Vidare ar syftet att lega-
lisera byggnaden som finns pA fastigheterna och som idag overskrider tillAten bygg-
nadsyta samt att medge viss tillbyggnad.

Planfakta
nanomEdet ilr beldget vid Sillgrtinds vdndplats i vdstra delen av Gyller6dsomr6det,
i M6lle tEitort. Omridet griinsar i vdster till parkomr6de vid g6ng-och cykelvdg pfi f.d.

banvallen.

PlanomrAdets areal 6r ca 227A m2'

Tomtmark dr privatdgd. Ber6rd parkmark inom M6lle 15:2 6gs av Hoganas kommun.

Tidioare stdllninqstaoande

Oversiktsplan 6r antagen 1993. I planen anges bl.a. att tdtortsbebyggelsen inte ska
expandera At soder oCh att g6ng-och cykelvdg pi f.d. banvallen ska bibehillas.
Syftet med denna detaljplan 6r fdrenligt med oversiktplanen.

Som detaljplan f6r omrAdet gdller en byggnadsplan faststiilld av ldnsstyrelsen 1973-
09-24.

Fastighetsplan saknas.



Program fdr andring av detaljplan godkdndes av byggnadsndmnden 199445-24.

FQrutsdttninqar

M6lle 15:.74lir bebyggd med ett enbostadshus uppfdrt i samband med j€imvdgens

tillkomst vid 1910-talet. Till huset hdr tre uthus varav det stdrre i norr kan inredas
med kontorsarbetsplats som komplement till bostaden.

M6ffe 15.75 bildades genom avstyckning 61 1976 och iir bebyggt med ett enbostads-
hus efter bygglov Ar 1983. Fyra Ar senare byggdes uthusdelen till med ett kontorsar-
betsrum.

Viss service t.ex. butik och post, finns tillgtinglig i Molle tdtort inom 500 m g&ngav-

stAnd. Skola/fdrskola finns i Nyhamnsliige 5 km 6t s6der. I M6lle finns bussforbin-
delse med Hdgands och Helsingborg. Friytor fdr utevistelse och rekreation finns dels
inom och i anslutning till gyllerod och dels som naturomr6den vid Oresundskusten i

sydvdst.

OmrAdet n6s med bilfrin vdg 111 via Sillgrdnd. GAng -och cykelstig rnot centrala
M6lle resp. Nyhamnsldge passerar invid planomrAdet. Omridet ir anslutet till all-
minna ledningar for vatten och avlopp.

Planens innehAll

Grdns mellan kvarter och park flyttas knappt 9 m 6t vdster och ca 4,5 m 5t s0der
fram toll befintliga hdgnader. D€rrmed kommer planen att 6verrensstdmma med det
faktiska utnyttjandet. Den nya grdnsen har dven stod av vegetation inom anslutande
parkmark 6t norr.

Planens 6ndamAlsbestdmmelse kompletteras med mojlighet att medge kindre kon-
torslokal.

Bestdmmelse om markens utnyttjande dndras sA att befintliga byggnadsytor legalise-
ras och att viss tillbyggnad mojliggors pA MOlle 15.74. Byggnadsytor blir dock inom
den undantagsregel som finns i gdllande plan. Vidare anfdrs en bestdmmelse om
tomtstorlek i syfte att hindra ytterligare uppdelning.Slutligen medges extra l6genhet
fOr generationsboende.

| 6vrigrt sker mindre anpassning till befintliga faststdllanden.

Slutligen noteras att detaljplanen dr forenlig med naturreserslagen och antagen
oversiktsplan.

Stadsbyg gnadskontoret

Sdren Stenqvist
stadsbyggnadschef

1994-09-06

Dag Strandin
stadsarkitekt
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SAMRADSHANDLING

G ENOMFONRN OTAESKRIVN ING tiI IhorANdE
detaljplan f6r
MoLLE 15.74 och 15:75 i M6lle
Hdgands kommun, Malmdhus ldn.

Orqanisatoriska frAqor

Detaljplanen medger dels fastighetsbildning i ny anvdndningsgrdns och dels viss om

och tillbyggnad, i forsta hand f6r M6lle 15.74 vars iigare initierat planarbetet.

Fastighetsdgama svarar f6r sAvdl fastighetsbildnings- som byggnadsAtgdrder.
Fastighetsbildning blir villkor for beslut om bygglov.

Atgerder pi Mdlle 15.74 planeras ske omedelbart efter det att denna plan vunnit
laga kraft.

Kommunen dr inte huvudman f6r den allmdnna platsmarken i anslutning till planom-

rAdet. I Molle finns bildat Molle vdgforening. Vdgforeningen ansvarar for all vdgmark
men inte for all parkmark. Kommunen har uttalat Eom en speciell
planeri n gsforutsdttn i ng
att en huvudmans ansvar skall avse all allmdn platsmark. En kompletterande f6rr5ft-
ning enligt lagen om enskilda vdgar kan behovas. Kommunen dr beredd att initiera
en s6dan forrdttning om sA erfordras.

Kommunen dr huvudman f6r allmdnna VA-ledningar.
PlanomrAdet ingAr i verksamhetsomrAdet.

Hdgands Energi AB irr huvudman for eldistributionen.
PlanomrAdet ingAr i dess omrAdeskoncession.

Detaljplanens genomforandetid fdreslAs sluta 15 Ar fr6n den dag dA beslutet att an-
ta planen vinner laga kraft. Ddrefter finns ingen garanterad rdtt att erhilla bygglov.

Fastiohetsrdttsl iqa friqor

Mdlle 15.74 kan reglera till ca 125 m2 frAn kommunens mark M6lle 15:2.

Mof le 15:75 kan reglera till ca 80 m 2 fren kommunens mark Molle 15:2.

Behov av fastighetsplan beddms inte f6religga.



Ekonoryriska frAoor

Kostnader for planarbete belastar dgarna av M6lle 15.74 genom kontrakt.

Kostanader f6r marknadsf6rvdrv och fastighetsbildning belastar respektive fastig-
hetsdgare.

Kostnader f6r byggnadsarbeten belastar respektive fastighetsdgare.

Stadsbyggnadskontoret 1994-09-06

S6ren Stenqvist
stadsbyggnadschef

Dag Strandin
stadsarkitekt



FASTIGHETSFORTECKNING : MOLLE 15:74-75
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Molle 15:2
Molle 15.17

Hdgands kommun

Elisabeth Kruse
Sillgriind 31

260 42 MOLLE

Molle 15.73



Molle 1574 116

Mdlle 15.74 213

Mofle 15.75 213

Mofle 15.75 113

M6lle 15'.76

Eva Lena - Bertil Svensson
Konsultgatan 14 |

215 69 MALMO

Lotta Boo
Sillgrdnd 29
260 42 MOLLE

Solveig Dencker
Vrinnevigatan 53
603 58 NORRKOPING

Nils Olof Edstrdm
Sillgriind 27
260 42 MOLLE

Inga Brita Bernstrom
Strandvdgen2O4
261 61 LANDSKRONA

Marianne E Lindroth
Sillgriins 23
26A 42 MOLLE

M6lfe 15.77



Molle ga:1

Hogands 1994-09-16

Gyl ler6ds samf.forening:
Nils Olsson
Sillgrdnd 41
%O 42 MOLLE
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SAMRADSHANDLING

Detaljplan for

MOLLE 15:74 och 15:75 iM6lle
Hdgands kommun, Malmdhus ldn.

Stadsbyggnadskontoret 1 994-09-06

S6ren Stenqvist Dag Strandin
stadsbyggnadschef stadsarkitekt

PIANBESTAMMELSER

Foljande bestdmmelser gdller inom omrAde med red nedanstAende

beteckningar. Bestdmmelse med * gdller hela planomrAdet. Endast

angiven anvdndning eller utformning iir tillAten.

Grdnsbeteckningar:

- 
rD - linje pA karta ritad 3 mm utanfor planomrAdets grdns

anvdndningsgrdns
egenskaPsgrdns

Markanvdndning:
B kvartersmark for bostiider, mindre lokal

for kontor, dven i uthus, kan medges
ddr BN sA Pr6var lSmPligt.

Utnyttjande:
e stdrsta bYggnadsYta 300 m2

e2 storsta OyggnaOsYta 250 m2
* minsta tomtstorlek dr 900 m2
* hogst en ldgenhet per huvudbyggnad,

extra ldgenhet fdr generationsboende
kan medges ddr BN sA provar lEimpligt'

Begrdnsning av markens bebyggande:
r.:ffi| marken fAr inte bebYggas.
h........'lL---:i:.:-:--,

lffil endast uthus och garage'

Placering och utformning:* huvudbyggnad skall placeras 1,5 m frAn

grdns mot grannfastighet'
* uthus fAr placeras i grdns mot grannfastighet

I nogst en vAning och byggnadshojd 1'5 t
utan hinder hdrav fAr takkupor anordnas till

hdgst 1/3 av takets ldngd.



Regeringen, Mi!o-
c/o Ldnsst5relsen
Fack
2O5 f5 Matmd

och Resursdepartementet
Malmdhus L6.n

Vid gemensamt sarnmantrride i Mdlle 1O febr 1994 med folande
organisationer verksamma i Molle;

Mdlle Byfdrening
Gyllerods Samfiitlighetsforening
Mdlle Hamn Ekonomisk Fdrening,

besldts samf:illt att dverklaga Kommunfullmeiktige i Floganiis- beslut
att antaga detaljplan for Molle StationsomrAde (Dnr 1989.0047) samt
kinsstyrelsens i Malmohus l6n 1994-01-19 (Dnr 2024-2456/93)
beslut att avslA vArt dverklagande till liinsst5rrelsen.

DetalJplanen har antagits mot mrillebornas i upprepade
remissomgAngar framlagda onskem6l - och vi har anledning att
uttrycka v6r utomordenfliga forvAning dver den okdnslighet
gentemot lokal opinion som beslutet innebdr. Ur demokratisk
synpunkt strider beslutet mot den uttalade avsikten, att kommunala
beslut skall trdffas sA niira kommundelarna och dessas onskemAl som
mojligt. Hzir har en kraftfull och flera gAnger framford lokal opinion
fullstiindigt korts over.

Vert overklagande beror i huvudsak tva inslag i detaljpl€ulen.
o Det ena gdller en planerad genomfartsled, som skulle

skiira tviirs igenom den foreslagna nybebyggelsen. I realiteten
kommer denna veg - hur anslutningen till nuvarande genomfartsled
genom Molle by ?in utformas - att fungera som ny tillfartsled till Mdlle
hamn. Detta iir f o det enda skdlet tlll att den inlagts i planen. Om
skeilet vore att underleitta traffk frAn och till det nya omrAdet, sA
kunde en sAdan effekt nAs genom en enkel szickgata till omrAdet.

Den nya vd.gen leds igenom ett omrAde, som enligt den nya
planen skall inrSmrma forskola, daghem, servicelokaler for ildre,
iildrebostiider samt brandstation. Det ar givevis ytterst olAmpligt, att
en genomfartsled dras genom ett omrAde, diir gamla och barn
da€ligen vistas. Dessutom m)mnar enligt principforslag till bebyggelse
ett flertal garageutfarter (6 st) frAn omrAdets fastigheter direkt ut i
genomfartsleden.

Vi anser samfiillt, att den foreslagna losningen dr tekniskt dAlig
och att den innebdr betvdande olycksrisker. Av friimst detta skdl
fdreslAr vi att planen i detta avseende underkiinnes av Regeringen.

Till detta kommer kostnadsaspekten. Enligt remissvar frAn
Viigverket, avser verket inte bekosta anltiggande och underh6ll av
den nya genomfartsleden. Kommunen A sin sida vill sannolikt vdltra
6ver anliiggningskostnaderna pA den framtida oqploatriren av
omrAdet (jmf Genomforandebeskrivning, sid 162:8) och
underhAllskostnaderna pA den lokala vdgforeningen i Molle.



Detta skulle kunna betyda i klartext, att
anliiggntngskostnaderna for den nya leden skulle slAs ut pA de nya
fastigheter som byggs inom planen. Det inneb€ir en avseviird
fordping av fastighetskostnaden. Eftersom fastigheterna i huvudsak
avses fbr €ildreboende, sA betyder detta alltsA att extra vdgkostnader
dvervdltras pA de iildre pensiondrer, som normalt borde ges
mdJllghet att fdrvirva fastigheter och liigenheter pA omrAdet. Detta
iir otillfredsstfrllande och otillstiindigt.

o Den andra punkten i planen, sorn vi starkt motsiitter oss,
iir den foreslagna exploateringsgraden. Hdr foreslAs utover de
servicehus som tidigare omndmnts iiven en kigenhetsbebyggelse pA
4O liigenheter och lO radhuslEigenheter. Vi €u1ser fortfarande, att
detta dr en alltfor vAldsam exploatering av omrAdet och menar, att
lii.genhetstalet kraftigt bor beskiiras. I forsta hand genom att den mur
av tvAvAningshus, som enligt planen skiir tvArs genom omrAdet,
ersS.tts med en- och enochenhalplanshus.

Vi menar, att en bebyggelse av Gyllerddskaraktiir (srider om
planomrAdet) iir att foredra ur boende- och bymiljdsynpunkt och att
detta ocksA reducerar de generella miljorisker (traftk, avgaser) som
en onddig fortiitning av omrAdet medfor. Med hrinvisning framfdrallt
till boendemiljon och forsAmrad allmdnmiUo yrkar vi, att Regeringen
undanrdJer Kommunfullmriktiges och Liinsstyrelsens beslut dven i
detta avseende.

Till slut en erinran av mer principell karaktrir:
Ndr samrAdsinstitutet infcirdes, sA bor en rimlig forutsd"ttning

ha varit, att myndigheter och tjdnstemdn i samrAd med i detta
tillfiille bybefolkningen bor komma fram till en ordning, som den
lokala och berorda befolkningen kan acceptera. SamrAdsfdrfarandet
kan inte betraktas som en ncidtvungen men till inte forpliktande
slryldighet, som kommunens foretrd.dare tyvrirr mAste underkasta sig
men inte ta intryck av.

Vi menar, att kommunens tjiinstemiin och litiker i detta
sf,rskilda fatt pA ett flagrant vis brutit mot samrAdgtankens and
bokstav. Aven detta kan vara ett starkt skiil for Regeringen att i
denna frAga underkAnna Kommunfullmiiktiges och LAnsst5nelsens
beslut.

Molle den lO februari 1994

M<ille Byfdrening

Lennart Sillen-Alfredsson
ordforande ordforande

Molle Hamn Ekon Fdrening

Ingvar Ohnell
v ordforande

Bilaga: Referat ur Helsingborgs Dagbtad au den 12/2-94.

Sg@*etsrorening
n eoe]ite;;
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EnIiqt siindlista

Delgivningskvitton

Sverklagao ciecaijpian for MOLLE STATfONSO!{RADE,
Hoqaniis kommun.
( L bi laga 

,y

LANSSTYRELSENS BESLUT

I dnsstyreisen tar inte upp overklagandena frAn Molle
I{amn Ekon Forening och SPF Kullabergs
Fensioniirsforening ti11 provning.

Liinsstyreisen avsli,r ovriga overklaganden.

BAKGRUND

Kommunfullmiiktige i- Hoganiis kommun har den 28 janu-
ari Lgs3 S 3 antagit detatjplan f6r MOLLE STATToNS-
OMRADE.

Ni har overklagat kommunfullndktiges beslut och i
huvudsak anfort:

Febe Alfredsson, (2024-2449/93), Sgare ti11 fastig-
heten MoIIe L5:6,

- att trafiken till och fr&n butik, hamnen, posten
samt bussar med avg&ng L gang/timma, kommer att
hArt belasta "huvudgatanrr .zilket innebdr stor
trafikfara for de boende i omrAdet,

- att pianen maste iindras sA att 'rHuvudgatanrl
utforrnas som en sdckgata for att enbart betjiina
oet nva omradets fastiqheter.

c trtr: word5/2O 24-2449'9 3.doc

Postadress

205 15 Malmci

3 esoksaoress

\unqsgatan I 5

Telefon, exp

o40-1461 12

Telefax

040-14 61 |8
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Malm6hus l5n

199{-01-19 202l-2419193
I{ FI.

samt att bestdmmelse om bullerskdrm pA parkrnarken
mot sydvdstra fastighecsgrdnsen inf6res i detalj-
planen.

Jonnv. Aina och Maria Svensson, (2024-2450/93)- ,
dgare til] fastigheten Molle 15:5,

att 'rHuvudgatanrr m&ste utforrnas som en siickgata
f6r att enbart betjdna det nya omr&det.

Molle Bvforening och
Gyllerods samfelliqhetsforening, (2O24-2451/93'),
sPF Kullabergs Pensionarsfcireninq, (2024-2452/93),
samt
Mcille Hamn Ekon Fcireninq, (2024-2455/93), i lika-

lydande skrivelser,

dels att oen planerade "Huvudgatan!r komrner att
fungera som ny tillfartsled tiII M611e hamn.
Den nya viigen leds genom ett omrAde som skall
inrymma iorskola, daghem, servicelokaler f6r
dldre, dldrebostdder samt en brandstation.
Denna J-osning iir tekniskt d&1ig och innebtir
betydande olycksrisker.

- dels att anldggningskostnaderna for den nya leden
kommer att sl&s ut p& de nya fastigheter som byggs
inom omrAdet. Eftersom fastigheterna i huvudsak
avses for dldreboende, betyder detta att extra
vdgkoscnader overvdltras pA pensioniirer.

Henrv Blomkvist , (2o24-2453 /93) , iigare ti11 f astig-
heten Molle L527,

- dels att 'rHuvudgatanrr m&ste ritas om och fa en
annan striickning samt utformas som sdckgata.

- dels att planbestdmmelserna skall ange rrmurrr p&
gatumark/parkmark mot den nya gatan vid tornt-
griinsen i sydvdst.

Mol1e Vdgforenincr, (2024-2454 /93) ,

att det dr orimligt att kostnader for anldggningar
som ndmns i forslaget skall drabba |tMolLeborna'l
som en extra skatt.

Vdgf6reningen accepterar inte:

att utgifter eller kostnader i samband rned anldgg-
andet av rzdgar eller andra allmdnna platser be-
l-asEar ioreningen,
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- att anliiggningsarbeten pA Kullabergsvdgen rn.fl.
skaLl utforas genom vdgforeningens f6rsorg,

- att i frarntiden forvalta och skota 6vriga allmdnna
platser

sant att tvingas forvdrva el1er skaffa sig
nyttjanderdtt till delar av vissa fastigheter.

Viigforeningen accepterar dock:

att overta forvaltning och skotsel av gator och
vdgar niir anliiggnj-ngsarbetena dr avslutade.

Ake och Eva Fredriksson, iiqare til} fastigheten
MoIIe L5:22, och
Astrid Svensson, agare till fastigheten M611e L5:.23,
(2024-2499/93), i gemensam skrivelse,

att detallplanen inte tagit erforderlig hiinsyn
f i'l'l mi'i iAa<-*spekterna genom att ti115ta sA kraftig
exploatering p& aet enda &terstAende st6rre rrgron-
omrAdet'r som iir mojligt att utnyttja fiir s&vHI
sport som andra aktiviteter,
att samrAdsforfarandet inte skett pA ett accepta-
belt sdtt

samt att Molles t&ngsiktiga resursanvAndning och
miljopAverkan beaktas. M611es speciella struktur
med begrdnsnj-ngar av & ena sidan havet och A andra
sidan Kullaberg krdver en djupare konsekvens- och
miljoanalys innan enda Aterst&ende storre omrAde
exploateras.

Representanter for Liinsstyrelsen har besokt platsen.

sKriL r6n riilsssryRElsENs BESLUT

Enligt 13 kap s S ptan- och bygglagen (PBL) fAr ett
beslut att anta en detaljplan endast 6verklagas av
den som skriftl-i9en, senast under utstiillningstiden,
har framfort synpunkter som inte blivit tillgodo-
sedda. SAvitt framg&r av handlingarna har SPF Kulla-
bergs Pensiondrsforening och Molle Hamn Ekonomisk
Forening inte framfort synpunkter inom den angivna
tiden. De har ddrfor inte rdtt att overklaga komnu-
nens beslut att anta detalinlanen.
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Enligt 1 kap 5 S PBIJ skall vid pr6vning av frAgor
enligt lagen b&ae enskilda och allmtinni intresien
beaktas. r 5 kap 2 S pBL f6reskrivs att skiilig
hdnsyn skall, tas till befintliga bebyggelse-,
dganderdtls- och fastighetsforhAllanden, som kan
inverka pA planens genomf6rande. Bestdmmelserna qer
inte nigon vdgledning om hur en awHgning mellan
foreliggande intressen skall ske. En vdgledande be-
stdmmelse rorande byggnaders utforrnning och place-
ring finns i g kap 2 S PBIJ. f ndmnda ligrun i6re-
skrivs att byggnader skal1 utformas och placeras sa
att de eIIer deras anvdndning inte inverkar menligc
pA trafiksdkerheten eller pa annat siitt medf6r fara
eLl-er betydande oldgenheter f6r ongivningen.

En grundliiggande princip i pBL-lagstiftningen iir at.t,
kommunen sjdlv inom vida ramar iiger avg6ra hur mar-
ken skall utformas i den egna kommunen. Stor vikt
bor saredes tilrmiitas de reirnprighetsbed6mningar somgors av kommunen. Vid overprovning b6r komnunens be-
slut om antagande av en detaljplan upphiivas endast
om^komrnunen gjort en felaktig awiigning mellan mot-
staende enskilda i-ntressen errer rnotsttende enskilda
och allmdnna intressen eller dA kornmunen f6rfarit
felaktigt vid handliiggningen av plandrendet. Efter
overklagande av enskilda kan Liinsstyrelsen prova en-
dast fr&gor som dr av betydelse for de klaglnde i
deras egenskap av sakdgare eller boende, det viII
sdga fr&gor som ror de klagandes enskilda intressen.
Ni har huvudsakJ-igen anf6rt besvdr mot den f6re-
slagna "huvudgatans[ strdckning och f6ljderna hdrav.
Av planbeskrivningen frarngar att Kurlabergsvtigen iir
den viktigaste trafikleden i Molle sarnt att den nya
"huvudgatanrr ocks& dr betydelsefull f6r sarnhelletl
inte minst som tillfart till hamnen. Ndr en ny vdg
planeras j-nom ett samhiille innebiir detta att vissi
fAr fordelar medan andra f&r nackdelar pe grund av
vdgens placeri-ng. Liinsstyrelsen anser dock att de
nackdel-ar som uppst&r inte dr storre dn vad som nor-malt bor tAlas.

Vdgforeningens yrkande inneb5r att man rnotsdtter siqatt ta ansvar for -dels anrdggningsarbeten inkrusive
markanskaffning for viigar och andra allmHnna platser
-dels underh&Ll av allmdnna platser som inte utgors
av gator och vdgar. Foreningen forkrarar sig ddremot
beredd att ta over underhallet av de fiirdigstatlda
vdgarna.

EnIigt genomforandebeskrivningen skalI onbyggnaden
av Postvdgen och Kullabergsviigen samt byggandet av
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I den slutliga handldggningen av
deltagit ldnsarkitekt Gert-Inge
tande, leinsassessor Dick Torblad
Ralph Friberg, foredraqande.

Detta beslut kan overklagas hos
och naturresursdepartementet) se

s (7,

2O2t-2119 le3
!l FIJ

detta Srende har
Lundgren, beslu-
samt byrAdirektor

regeringen (niljii-
bilaga.

forbindelsevdgen mellan Kullabergsvdgen och Gyllen-
stiernas a116 bekostas av kommunen.

Ldnsstyrelsen gor foljande bedomnj.ng. Komnunen har
redan tidigare tagit stdllninq til1 att kommunen
j-nte skall ha ansvaret for allrndnna platser inom
Mo1le l-iksom flera andra sainhdllen i komrnunen. In-
tentionerna i den overklagade planen innebdr endast
ett fullfoljande av denna tinje. Kornmunen kommer en-
Iigt planhandlingarna att svara ekonomiskt f6r ut-
och ombyggnaden av vissa angi-vna gator. I frAga om
andra all-mdnna platser kommer otvivelaktigt exploa-
teri-ngsfastigheter att &liiggas motsvarande skyldig-
het. Meci hiinsyn hdrtill kan planen j.nte anses med-
fora oskiiliga skyldigheter for forenj-ngen.

Enligt Ldnsstyrelsen har inget framkommit sorn visar
att detaljplanen skul1e innebdra ett AsidosAttande
av kraven i 1 kap 5 S och 5 kap 2 S PBL on tillbor-
Iigt beaktande av enskilda intressen och skiilig hiin-
syn tiII befintliga bebyggelse- och fastighetsf6r-
h&llancien. Ej heller har genom overklagandena fram-
kommit nagot, som tyder pa att planen skulle medge en
bebyggelse som i ovrigt kan medfora betydande olii-
genheter fcr omgivningen.
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Malmiihus ldn

1994-01-19 2024-2atl9193
l.l FIJ

BiIaqa

Anvisning for overklagande

SANDLTSTA

Febe Alfredsson 2024-2449/93
Postvdgen 3

260 42 MOLLE

Jonny Svensson, 2024-2449/93
Aina Svensson och
Maria Svensson
Kullabergsvdgen 50
260 42 MOLLE

Mol1e Byforening 2O24-245L/93
Lennart Sill6n-Alfredsson
Postvdgen 3

260 42 M6LLE

GyIlerods Samfdllighetsforenj-ng 2O24-2451-/93
Afe E Andersson c/o Nils olsson
SiIlgrdnd 4L
260 42 MOLLE

SPF Kullabergs Pensiondrsforening 2024-2452 193
P G Bernstav c/o Greta Yngve
Hantverksvdcren 8
260 42 rUOr,li

Henry Blomkvist 2024-2453/93
Kullabergsvdgen 52
260 42 MOLLE

Molle Viigf orening 2024-2454 /93
Ake Svensson
Vdstra Bangatan 4
260 42 MOLLE

MolIe Viigforening
Christer Nilsson
Algrdna 8
260 42 MOLLE

Molle Hamn Ekon F6reninq
Ingvar OhneIl
Brantelid 4
260 42 MOLLE

2O24-2454 / 93

2O24-2455 / 93



LANSSTYREI.SEN BESI,UT 7 (71
Malmtihus ldn

1994-01-19 2021-2419193
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Gyllerods Samfiillighetsforening 2O24-2456/93
Mats Stromgren
Krokgrdnd 16
260 42 M6LLE

Ake Fredriksson
Krokgrdnd..l0
260 42 MOLLE

Astrid Svensson
Krokgrdnd..l2
260 42 MOLLE

Kopia tilI

f ast ighetsb i ldningsmyndigheten,
Landskrona lantmdteridistrikt
Iantmiiteriet
juridiska enheten
for lagakraftbevis
kommunfullmdktige i Hoganiis kommun
boverket

2024-2499 / 93

2O24-2499 / 93



LAN8SIIREIJSEN
Ualurihus lia
Planenbeten

BIIAGA 1

AITVTSNING FOR OVERKLAGANDE

orn Ni vill overklaga ldnsstyrelsens beslut skal1 Ni skriva till-
regeringen, Miljo- och Naturresursdepartementet. Overklagandet
skal1 dock skickas till lSnsstyrelsen i l,talmohus }dn, 2oS 15
Malmo.

Av overklagandet skaLl frarng& vilket beslut Ni overklagar (ange
diarienumrner) och hur Ni vill att beslutet skall Hndras. Ni bor
ocksA tala om varfor Ni anser att beslutet ska11 dndras.

Skrivelsen skall undertecknas. Uppge dven adress och
telefonnummer. om Ni har handlingar eller annat sorn Ni anser
stoder Er uppfattning si bor Ni skicka med detta.

Liinsstyrelsen m&ste ha fatt Ert overklagande inom tre veckor
fr&n den dag Ni fick de] av beslutet. Annars kan overklagandet
inte tas upp tiII provning.

Behover Ni veta mer om hur Ni skal-L gora kan Ni kontakta
liinsstyrelsen, tel 040 L4 60 00 (viixeln).



r HOGANAS K@N4N4UN
GATUKONTORET
Handlaggare
LK/Yar L992-12-03

^

Tekniska nEmnden

Planering av parkomrtde vdster om Gvllertjd

Gyllerdds sanflillighetsfOrening har vid ett par tilrfitllen haft
kontakt med gatukontoret och framfOrt synpunkter pl underhAll nun
av omrAdet vester om Gyrlerod. De synpunkter och f6rslag tiIl in-
vesteringar som framfores i skrivelse 1992-10-18 har gatukontoret
i princip inget att erinra mot, men anser att man b6r avvakta ut-
byggnaden av planomrAdet norr om Gyller0d innan man genomfOr des-
sa.

Gatukontoret foresl8r diirfor att den f6resragna gatubelysningen
som berEknas kosta 44 200:- tas in i fdrteckningen med framstell-
ningar om gatubelysning och att Ovriga ttgarder, kompletterande
buskage och parksoffor nm tiIl en berdknad kostnad av 40 000:-,
beaktas i budgetfdrslag -94.

Tekniska nlmnden fbreslts besluta i enlighet med ovanstAende
fdrslag.

EJ-,--ll6gan6s

'l4h/@-Lars Ki lillkvist

--'.'----\,/ ^.l \
//(-r\.',/

Dnr lgg,I.tritr&
5421 /J6O

-7-



CgllrrriidsturnfdlligheLtfr trening
I ou*rrr l'rrnr.TaJ" f-
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t? nqT/c*

Gatuchefen i Hoganils
Hciganiis Kommun

Re: Planrg,rftW al po*omrddc uiister om GrilIe.riid

I skrivelse av den f 3/ lO 92 underrilttar Gatukontoret oss om, att HoganAs
Kommun genom arrendeavtaf pA Mcille Hamn EF overlAtit skotsel och
underhAll av iiven parkomrAdet vilster om Gyllerrid. Vi noterar detta och
kommer fortsiittningsvis att diskutera skotselfrAgor med hamnforeningen.

Ni upprepar vidare kommunens tidigare lofte om, att vi dr viilkomna att
ta kontakt med gatukontoret fdr att diskutera kring forslag till kommande
planering av omrAdet. Vi noterar detta med tillfredstiillelse och vi vill giirna
med denna skrivelse tillmotesgA uppmaningen.

Inom Samfiillighetsfdreningen har en siirskild forslagsgrupp utarbetat ett
enkelt och okomplicerat forslag till hur omrAdet for en billig kostnad kan
planeras och anslutas till den nya detaljplanen for StationsomrAdet i Mcille.
(Bilagd skiss).

Forslaget bygger pA en mycket varsam forindring av det nuvarande
oplanerade omrAdet. Dess karaktiir av naturlig iing forstiirks i fcirekommande
fall genom isAdd av fdr omrAdet naturliga gras och orter. En sAdan dng skulle
planeras av kommunekolog och ansluta till kommunens del av banvallen vid
StationsomrAdet. En naturlig iing behriver sannolikt bara slAs tvA gAnger per Ar
- underhAllskostnaden kan drirf<ir berdknas bli lAg.

NAgra mindre investeringar behover goras:

l. Belysning liings cykelstigen (Cykelns blA Band) frAn Gyllestiernas
alle och liings GyllerodsomrAdet. Cykelstigen anvd.nds dven som gAngstrAk for
gyllerodsborna fram ull affiir och busstation.

2. Overs5nr och komplettering av existerande buskage kings Norra
Bangatan. Det behover hiir och var glesas respektive nyplanteras.

3. Utplacering av nAgra sittsoffor pA iingen med laiskiirm av buskar.
4. ^rwstengning iOr biiar och irusvagnar vid infarten till omr6det frAn

Norra Bangatan.

Vid planeringen av omrAdet bor grAsytan pA vissa delar harvas respektive
kompletteringsAs. Ett problem kan vara, att vissa delar av omr6.det packats
hArt under senare 6r niir det anvints som upplagsplats av NCC, som pA
kommunens uppdrag utfort entreprenadarbeten i Molle. Tunga maskiner har
grrivt sper och djupa sdr i omrAdets yta. Ytan har inte tillfredsstrillande
Aterstiillts efter upplagstiden. Allt medverkar till att vattenpolar bildas och
ligger kvar. Det iir mdjligt att en ny driinering av vissa delar av omrS"det borde
goras.

For underhdllet forutses, att den egentliga Eingen mellan cykelstigen och
Norra Bangatan bara behover slAs tvA gAnger per Ar. Den smala griisremsan
mellan cykelstigen och angransande gdlerridsfastigheter bor dd.remot klippas
oftare - minst fem gAnger per sommar eller samtidigt med att owiga grasybr i



Molle klipps. Buskage och annan viixtlighet bor ses dver lika frekvent som
andra friv:ixande men ansade planteringar i kommunen.

Sammantaget vAgar vi pAstA, att Samfiillighetens blygsamma forslag till
planering av det oplanerade banvallsomrAdet Ar enkelt att genomfdra och att
det kan genomforas till sm6. kostnader.

Vl henstfiller 1s tlll gatukontor och kommunstyrrelse att utan ytterltgare
ftirseningar genomftira denna planering och anliiggntng.

Vi har viintat pA detta sedan omrAdet riirdigbyggdes 1975 och varje
fastighet pA GyllercidsomrAdet ftck ocksA dA med ca lO OOO per fastighet
bidra till arbetet. Det motsvarar alltsA ett belopp i storleksordningen 73O OOO

kronor plus rflnta sedan 1974-75. Om dessa pengar fonderats for iindamAlet
hade beloppet med rdnta pe rd.nta idag varit uppe i flera miljoner kronor.

Med vrinlig h{ilsning

Qyllerdd s Samfiillighetsforening
Ake E Andersson, ordforande (042-347603), Garngriind 9, 260 42 Molle



HOGANAS KOMMUN
GATUKONTORET
Handlaggare

LK/MB
Datum

1992-I0-L3

Er beteckning

Ver beteckning

Dnr 5427 1360

GYLLERODS SAMFALLIGHETSFORENING
c/o Ake E Andersson
Garngrdnd 9

260 42 MOLLE

Underhtll av parkomrAde v6ster om Gyller6d

HOganEs kornrrun har genom arrendeavtal med M611e hamn ekonomisk
f6rening 6verlttit skdtsel och underhlll av alla allmenna gr6n-
omr&de, lekplatser och badplatser i M611e. H4ri ing&r Fven det i
Er skrivelse omn6mnda omrtdet.

En av anledningarna til1 att man utarrenderar sk6tsel och under-
h8ll av gr6nomrtde tsr att skbtseln av omr8dena i gdrligaste mtn
skall uppfylla bybornas bnskemAl, vilket kanske inte alltid kan
uppfyllas om kommunen med de ekonomiska Atstramningar som fbre-
komner skal1 sk6ta underhlllet.

Sanf6llighetsfbreningen kan dlirfdr ta kontakt med entrepren6ren
M611e hamn ek. f6rening fdr eventuella omdisponeringar av under-
htlIet.

Den extra kostnad pA J-0.000:- som togs ut vid tomtkbpet och avstg
enligt exploateringsavtalet att anvdndas f6r kommunens extraordi-
n6ra kostnader f6r trafikleder, ledningar och annan kommunal ser-
vice som erfordras med anledning av exploateringen, har inte fon-
derats. F

Av olika anledningar har n5gon trafikled eller lokalgata inte
byggts ut och parkomrtdet har inte iordningstiillts.

Ny detaljplan f6r det s k Stationsomrtdet 6r under faststlillande
och vid genomfbrandet av denna plan kommer b1 a ny lokalgata att
anlEggas och delar av gr0nomrAdet kommer att iordningst6llas.

Filreningen 6r givetvis viilkonmen att ta kontakt med gatukontoret
f6r att diskutera kring fdrslag til1 komrnande planering av omrt-
det.

ganas

Kj iillkvist

Postadress

Stadshus6t
zog ez HOonNAs

BesOksadress

Stationshuset
Jarnvagsgatan I

Telefon

042-3371 00

Telelax

o42 -3374 73

Bankgiro

991-1298

Postgiro

82951 -5
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Byggnadsndmnden
HoganAs Kommun
Hoganeis

PA begriran av fastighets2lgare inom Gyllerods Samfrillighetsfdrening, vilka
berors av fdreliggande frirslag till detaljplanering, ber Styrelsen for
Samfzilligheten att fi inkomma med foljande synpunkter.

Kommunens planeringsutskott har 1989 godkrint ett program for
planering av omrAdet. Enligt detta skall planen bevara.stationsbyggnad och
banomrAde, ge utr5rmme for dagcentral for pensiond.rer, oppen forskola,
daghem, brandstation, transformatorstation, hantverks / kontorshus samt
bostdder.

Uddigp.iindnmfrI
Mot denna grundtanke har Gyllerrids Samfiillighetsforening ingen erinran att
gora. I sjailva verket anser vi det vara viktgt, att beskrirma iindamAl kan
tillgodoses inom ramen for den nya planen.

Samfiilligheten har inget att invAnda mot att det aktuella planomrAdets
syddstra del utformas som en till GyllerodsomrAdet anslutande del - under
forutsAttning att bebyggelsen utformas pA vis som ansluter till Gyllerods-
omrAdets bebyggelse. Samfdllighetsforeningen har ocksA tidigare
understrukit, att foreningen pA rimliga villkor vdlkomnar dessa fastigheter
som medlemmar i samfrilligheten.

Winringor
Samftillighetens styrelse vill dock kraftfullt invdnda mot nAgra detaljer i

planeringen, sA som de uttrycks i den illustrationskarta som bifogats
planforslaget:

1. Samfeitligheten anser att omrAdet i den tainkta utformningen
overexploateras. Att vid sidan av ovanstAende beskrirma indamdl Aven
inr5rmma upp till 50 bostrider plus en ny huvudled till Molles hamn inom detta
begrdnsade omrAde, anser vi vara att anstreinga omrAdet for hArt.

Taket bcir siittas vid maximalt 40 bostiider totalt - och detta kan
Astadkommas bland annat genom att slopa foreslagna tvAvAningshus inom
omrAdet. Samfaillighetsforeningen €rnser i motsats till planfdrfattarna, att
tvAvAningshus pA detta omr6.de inte iir nddviindiga fcir att understryka dess
roll som centrumforstiirkande bebyggelse.

Skzilet att tvAvAningshusen skall upplevas som centrumforsteirkande
bebyggelse Ar ovidkommande. Det iir inte den centrumforstdrkande effekten
som planforslaget friimst skall tillgodose - det iir byns dnskemAl om att pA



a rq\
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omrAdet skall kunna byggas bostilder for friimst pensiondrer som iir det
centrala. Och pensionsiirsleigenheter skall ha ingAngar pe marknivA.

Om tvAvAningshus diirlill upplevs som sttirande och utsiktsskymmande
av omrAdets grannfastigheter, sA bor tvAvAningshus inte uppforas.

Att som av illustrationskartan framgar bygga en mur av tvAvAningshus
tviirs over omrAdet avskiljer Gyllerod frAn owiga Molle isteillet for att
sammanbinda Gyllerod med det owiga samhiillet. Vi tycker att detta ar en
okiinslig och slentrianmd.ssig planlosning.

2. Samfiilligheten anser, att avstdndet mellan de angrdnsande
Gyllerdds-fastigheterna och foreslagen nybebyggelse Ar for kort - i nAgot fall
kortare An motsvarande avstdnd mellan grannfastigheter inom Gyllerods-
omrAdet. Vi foreslAr diirtor att utrymmet for den foreslagna cykelvAgen mm
mellan GyllerddsomrAdet och StationsomrAdet avsevdrt breddas.

3. Det iir viktigt att den nya genomfartsleden till Molle hamn - som
inte varit nAgot onskemAl frAn vAr sida - utformas sA att olycksrisker i
anslutning till utfarterna frAn bostd.der och institutioner minimeras. Det iir
anmiirkningsviirt att en genomfartsled foresld.s i direkt anslutning Ult daghem,
dagcentral, forskola och pensiondrsbostiider. All logik talar for, att man just i
sAdana miljoer i n t e skall dra genomfartsleder. Vi fcireslAr att
planutformningen i detta avseende omarbetas.

Onstcemoit
I ovrigt vill Samfrilligheten som Udigare framhAlla betydelsen av, att
besittningsformen for de n5rproducerade pensiondrs/smAl2lgenheterna kan
utformas sA, att ldgenheterna inte bara i begnrnelsesskedet utan Aven
framgent i forsta hand erbjuds bofasta mollebor.

Notering
Samfriltighetens styrelse finner det f o anmdrkningsvdrt, att mollebornas
tidigare via byaforening och Gyllercids samfzillighetsforening framfcirda Asikter
inte beaktats mer i det foreliggande planforslaget.

Gyllerod/Molle 2-5-1992

Gylleriids Samliillighetsfiirening

Styrelsen

Ake E Andersson
ordforande

Jan-Erik Persson
sekr

Anders Elgqvist
suppleant

Gunnar Scidergren
kassor
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Stefon Romore
Arkitekter SAR

Christer Jornto
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SAMRADSHANDL ING

PLANBESKRIVNING t illhcirande
i ^..det.aIJplan ror

MOLLE STATIONSOMRADE
Hcigands kommun, Malmcihus Ldn.

HANDL INGAR

Detaljplanen 5r upprdttad pi ett blad som innehSller plan- och
illustrationskarta i skala 1:1000 och planbestdmmelser. Vidare
ing5r som separata handlingar denna planbeskrivni.ng, genom-
fijrandebeskrivning och efter utstSllning dven ett utlStande
tjver inkomna synpunkter. 0vriga handJ.ingar som 5t fO1.1er planen
elLer tillkommer under planprocessens ging iir grundkarta, fas-
tighetsftjrteckning och samrAdsredogcirei.se.

PLANENS SYFTE

Planens syfte 5r att dndra g511ande plan fcir att bI a eliminera
inte lringre aktuelLa reservat ftir vdgar och parkering. Istiillet
ska det b1i mcijligt att bygga nya bost6der, frdmst smildgenheter
men dven familjeliigenheter, hantverkshus, kontor, dagcentral fijr
pensiondrer, rippen fijrskola, daghem och brandstation. Syftet dr
ocksi att skydda vairdefull kulturhistorisk bebyggeJ.se i form av
den fd stationsbyggnaden med uthus och ett gammalt missionshus. -
Vidare skall stationsomridet inklusive en trddalld bevaras och
utgcira park. Cykelvdgen Cykelns 815:band skall bibehilias liksom
ett antal bef bostadshus 13ngs Kullabergsvdgen. Slutligen ska
det bli mtijligt att bygga en ny fcjrbindelseled mellan Kullabefgs-
viigel och Gyllenstiernas aI16 fijr att bIa Forbdttra hamnens tillgdng-
Iighet.

PLANFAKTA
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P lanomr6de

A reaL

Ago fi5rhil Ianden

dve rs ikt sPIan

Detaljplaner

Program

Bost ads fijr sii r j n ings
pro9ram

Bebyggelse

162:2

Planomridet omfattar det gamla statj.onsomrAdet och marken iram

tiIl KulLabergsvdgen. Det begrbnsas i nordost av ndmnda vdg och

tvi intilliggande bebyggda bostadstomter nordost ddrom, i nord-
vdst av butiken i MijIIe, Postvdqen och tvi bebyggda bostadstom-
ter nordvSst d6rom, i sydvdst av VSstra Bangatan samt i sodec

av det utbyggda Gylleriidsomridet

PlanomrSdets totala areal 5r ca 5,8 ha.

Kommunen iiger sjSlva stationsomrAdet, gatumarken och den obebyggda

marken i dvrigt med undantag av Mijtle 15:16 ndrmast Sillgrdnd
i sydost, som iir privatiigd. 55 iir oeksa fallet med samtliga be-
byggda bostadstomter.

TIDiGARE STALLNINGSTAGANDEN

En'cjversiktsplan fijr kommunen dr under utarbetande och berbknas
bli antagen under 1991. I ijversiktsplanen betonas att Miilles spe-
ciella prdgel dr viktig att bevara. Fijr tdtoctsutbyggnad anges

att endast fd stationsomrSdet kan utnyttjas fiir ny bebyggelse.
Det gdJ-ler bostiider liimpliga fijr iildre och fcjr barnfamiljer'
service ftjr iitdre samt barnstuga.

Fiir planomridet giiller detaljplaner fastst6llda 1962.08.10,
1965 .08. 05 , 1971.06 .01 , 1973 .O9 .24 och 1 975 .O9 .11 . I nordost
ingir ett mindre omride som dr oplanerat. Fijr angrdnsande omrS-

den gdller likasA ovanndmnda planer samt iir marken nordost om

planomridet oplanerad i den syddstra delen

Kommunstyrelsens planeringsutskott godkiinde 1989.0]t99 progllm
fdr planirbetet. Enligt programmet ska planen 9e mtijlighet ftjr
bevarande av stationsbyggnaden och banomridet, samt ge utrymme

fiir dagcentral fdr pensi.onSrer,6ppen fcjrskola, daghem, brand-
station, transformatorstation, hantverks- och/eller kontorshus,
bostiider med ett stort inslag av smSldgenheter och bostdder med

familjelagenheter. Vidare ska planen innehilla iindringar i gatu-
systeiet, fraimst en ny fdrbindelseled mellan Kullabergsvdgen och

Gyllenstiernas aI16.

I bostadsfiirscirjningsprogrammet fijr 1g91-199) ingir MijIIe sta-
tionsomride med 40 lbgenheter i flerbostadshus och 9 lSgenheter
i smihus. Laigenheterna i flerbostadshus har planerad byggstart
1991 fijr 20 liigenheter och 1992 fot Iika minga medan laigenheterna
i smihus har planerad byggstart 1991.

BIFINTLIGA FtJRHALLANDIN.

I vSstra delen av planomr5det ligger fd stationshuset med tilL-
hcjrande uthus, fd godsmagasin. Byggnaderna dr uppfiirda kring
1910 vid en tid ndr jdrnvdgen, "Miillebanan", just hade byggts
ut. Arkitekturen anspelar liksom vid andra badortsbanor pi inter-
nationelfa jugendformer och inhemsk nationalromantik. Huset 5r
i en vining med incedd vind, har vdggar av gulputsat tegel med

vita putsdekorationer, bruna ftjnster, rdtt taktegeL och karakte-
ristiska balkongrdcken. Mot norr fj.nns en frontespis.och en.'

dubbe1dcjrrmedFijnstbr.Is1utetav1970_ta]etrenovecadessta-
tionshuset i samband med interiijra fiiriindringar. Vdntsalen med

sitt -'tegeJ.goIv, sina paneler och dekormilade lister hanterades
diirvid varsamt. Stationshus och uthus Stnjuter ett kontinuecl!gt
underhill av M6IIe bYfiirening. i

Nordost om Kullabergsvdqen ligger ett fd missionshus, by99t 1BB)

med Fasader av ligginde panel och markerade knutar och foder. Pa

nordvdstra gaveln-Finn= en fdrstuqa.
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0vrigbebyggelsej.lormavfri}iggandevillorliggerliings..
KullJbergiuiqun och dr av mindre intresse. I ntirheten av vdqen

finns vidare-en fd bensinstationsbyggnad och nagra sma trans-
formatorstaiLonsUyggnader. Den stjdii-stijrre delen av planomridel

iir obebYggd -

Planomridet qrbnsar i.scjder !il1 det karakteristiska Gyllercids-
o*.alut fran mj.tten av 1970-talet. Hiir ligger husen tdtt och

liiljsamt l6ngs vindlande gator. De utgcirs av bostadshus i ett
plai med inr6Oa vind liksom det al1ra mesta av dvrig bebyggelse

som grdnsar till planomridet. Ett undantag utgiir butiken i Mijlle

betiigen norr om GyJ-Ienst iernas alld-Postvaigen '

Mark och vegetation Mj.Ijtjn kring Fd stationshuset minner om jdrnvSgstiden' En reno-

verad statj.Snsklocka har stiillts upp pi planen mot Gyllenstier-
nas alL6. Tvi sJ.utstolpar fdr kontaktledning stSr kvar p5 ban-

girdssidan liksom en perrongrest och ett stort trdd ndra stations-
fruset. Den fd bangirden kantas av en dubbel trddrad i ijster och

en hdck och en tridrad i vzister tiings Vdstra Bangatan.

I planomridets mellersta del och ndra sydgransen stir fyra 15ga

triid planterade i en fyrkant. I sydost "t?f.en 
tradrad liings.

KullabergsvSgens vSstsida. Planomridets mittparti iir ett grSs-

bevuxet impediment som anvdnds fiir spontan Iek'

De geotekniska fijrhSl-landena btjr utredas genom en geoteknisk
und6rscikning innan detaljpiojekteringen pibiirjas'

Kullaberg- Krapperup-omridet, som bI a omfattar Mtjlle och ddrmed

fi"nor.ii"t, har stora kulturhistoriska vbrden. Detta har lyfts
fram i riksantikvariedmbetets fijrslag till omraden av riksintresse
fijr kulturminnesvirden 1987.11.05' i fdnsprogrammet fijr kultur-
,ninnu.ua.d i Skine 1982, i fiirslag till dversiktsplan f6r kom-

*un"n samt i fiirslag till kulturmiljiiptan f6r komnrunen. I natur-
resurslagen anges att omrAden med kulturviirden av riksintresse
skall skyddas mot Stgiirder som pitagligt kan skada kulturmiljiin'

Bland den befintJ.iga bebyggelsen inom planomrSdet framtriider fd

stationshuset och iillniit"nde uthus med stora kulturhistoriska
vdrden exteritjrt och vad giiller vdntsalen ocksi interiijrt' Aven

fd missionshuset nordost om Kullabergsvdgen har kulturhistoriska

"a.d""-."n 
av nigot liigre dignitet'

Under mark dolda fasta forliimningar kan Finnas inom planomradet '

sSdana fornliimningar 5r skyddade jdmlikt lagen-.om kulturminnen
och fAr inte utan tillstind utgrdvas, rubbas, iiverholjas eIIer
pi 

"nn"t 
siitt fijriindras elLer borttagas. AIIa gr:ivnings- elIer

lchaktningsarbeten skaII ske under antikvarisk kontrolI.

PLANENS INNEHALL

Gdllande plan Sndras si att stora obebyqgda markreservat fijr
;;;;., parkeringar och skyddszoner minskas e1ler tas bort. Det

urir isiallet m6irigt att anvdnda marken tiII bostdder och si-
v5I offentlig som kommersiell service. Ett mindre obebyggt om-

rAde avsett itjr bostdder iindras i omfattning och form' Fijr den '
befintliga bebyggelsen dndras och anpassas planen efter rSdande

f6rhella;den och kuLturhistoriska vdrden. Slutligen bIj-r det

;jii;a att bygga en ny fijrbindelseled genom omrSdet och vidare
tiif 6amn"n u[iA al]tfijr stor mackitginq ti11 skilLnad mot

gbllande Plan-

Geotekniska ftirhal;
landen

Kulturhisto r iska
vdrden

Fornldmningar

Fii rzindr ingar



Ku It u rhist orisk
bebyggelse

Bost dde r

0f,fentIig och kom-
mersiell service
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Fd stationshuset med tillhdrande uthus och fd missionshuset har
mot ovan beskriven bakgrund bedcjmls vaFa av sdrskilt stort vbrde

f rin kulturhistorisk och miJ. jtimiissig synpunkt. De blir diirfcjr
sarskilt skyddade i pJ.anen genom att de fir q-beteckning, som

innebiir att de inte fAr rivas. Betrdffande slationshuset ska

dven ursprungliga exteriijrdetaljer och vSntsalens interiijrde-
taljer bevaris.0m- och ti-llbyggnad samt underhSll av q-be-
teclnad byggnad ska priivas sdrskilt noga fijr att sdkerstdlla
skyddet av de kulturhi.storiska vdrdena. utcjkad bygglovsplikt
rSder for underhill av q-betecknad byggnad.

Centralt i omridet och nbra det utbyggda Gyllerijdsomrldet ord-
nas plats fiir nya bostdder med ett stort ins]ag av smilSgenheter.
Oet 6tir ca 40 lSgenheter i ett- och tviplans flerbostadshus
utan inredd'vind. UpplStelseformen blir hyres- eller bostads-
riitt. De flesta ldgenheterna fir god markkontakt med egen entrd
och uteplats. 0mr6det organiseras IiimpJ.igen i sm& husgrupper
kring torg- och J.ekytor och genomkorsas av kdrbara gSngytor.
Dess inre btjr utformas biLfritt med parkeiingen samlad i ut-
kanten och med tillfart frin den nya fiirbindelseleden. Den

yttre utformningen biir anpassas tilI omgivningens mater|al och
smiskalighet.
I sydost blir det ocksi nya bostdder men i form av familjeldgen-
heter med ziganderatt. Det handlar om en mindre grupp pi ea 10

kedjehus i ett plan med inredd vind kring en kort Sterveindsgata-
Husln placeras tijtt och ndra gatan liksom pi Gyllerijdsomridet.

Det finns inom planomridet nigra befintliga bostiider ldngs
Kullabergsviigen. De flesta ligger sydvdst ddrom' men fd missions-
huset och ett annat hus tigger nordost om vdgen. De dr frilig-
gande enfamiljshus i ett plan, i ett plan med'inredd vind och i.

[vi plan och inbdrdes mycket o]ika. Planen har hdr utformats med

utgingspunkt frin ridande ftjrhSllanden.

I omridets mitt och soder om den nya fiirbindelseleden placeras
en dagcentrat fcjr pensiondrer, en tippen fijrskol-a och ett daghem.

Det sehare fir god kontakt med en allmdn lekplats. De tre verk-
samheterna samsas om en parkering j. ijsler inom sitt kvarter.

Scjder om korsningen meJ.lan Kullaberqsviigen och den nya fiirbin-
delseleden ges piats it en ny brandstation med tillfart frin den

senare leden. 0m det vj.sar sig inte behovas nSgon ny brandstation
i Miille istiillet Fiir den nuvarande vid hamnen kan omridet ocksi
anvdndas fiir hantverk och kontor.

Norr om dagcentralen ftir pensiondrer och den nya fiirbindelseleden
fir ett hantverkshus byggas. Det kan ocksi innehllla bostdder
och hande.l. men inte handel med livsmedel. Huset fir vara i ett
plan med inredd vind.

Nordviist om korsningen mellan Kullabergsvdgen och den nya fiirbin-
delsel.eden ligger e[t befintligt bostadshus. Htir kan marken ocksi
pi sikt anvdndas fijr hantverk och kontor'

Det kulturhistoriskt viirdef,ulla siationshuset F5r anvdndas som

samlingslokal it t ex byftjreningen' som utstiillninqslokal eIIer
som vdntsal f6r bussresendrer-

Samtliga nya hus fbr service bijr liksom de nya bostadshusen ut-
formas-med hSnsyn tagen tj.ll den omgivande 6ldre bebyggelsen.
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Omedelbart nordvSst om planomridet liggec butj.ken i MciIle.

Vidare finns det hoteL], pensionat, restaurang, kafd och

tennisbanor, medan tivrig servj.ce finns i Nyhamnsldge eller
Hiigands. Dit kan man Ski buss, vars ndrmsta nAIlpIats finns
vid stationshuset.

TiJ.Igiingligheten ti11 den planerade bebyggelsen fijr rullstols-
bundna och andra personer med nedsatt rijrelseFiirmSga sdkras

genom bygglovsprcivningen. utomhus finns fcjruts6ttningar fiir
q"J tifiqinglighet, d5 marken sluttar mAttligt inom omridet.

sydost om stationshusel. vidtar den gamla bangirden. Denna ska

bevaras som stationspark inklusive de medvetet utformade trijd-
raderna mm. En sairskild planbestSmmelse sSkrar att de sist-
neimnda bevaras eller ersdttes. Avsikten eir att det tidigare
spiromridet ska nallas fritt lran buskar och trdd fijr att ge

"l-"i"u"11 
piminnelse om jdrnvdgens strtickning mot sijder. Hdr

anlaiggs en mindre bollplan som ersdttning fijr den grSsyta som

sedai-lAnge utnyttjats fiir bollspel oster om all6n. I anslut-
ning tiIJ. denna all6 och mellan det nya bostadsomrldet och

J"qf,"r*"t anldggs en allmtin lekplats. De tr6d som planterats
p5-un mindre tiianqul:ir yta^i omrAdets mellersta del_ndra syd-
grdnsen ska ocksS bevaras. Dessutom kommer det att planteras
Jn trddrad utefter den nya ftjrbindelseledens stjdra sida fijr
att fi en lummig inramning av det nya bostads- och service-
omridet

KullabergsvSgen br den viktigaste trafikleden i MijLle. Den

nya fdrbindelseleden dr ocksi betydelsefull fijr samhdllet inte
mj-nst som tillFart tilI hamnen. Bida leder trafiken sivSl- genom

som tiII planomrSdet. I korsningen mellan de tvi gatorna har

utrymme reserverats Idngs KuIlaber Ssv6gen fijr vdnstersvdngande

traiit<, om behov uppstAr i framtiden. Postv6gens strbckninq
dndras delvis och trafiken p5 gatan kommer att minska. sill-
grdnds nordligaste deI stdnqs itjr biIar. istiillet fijreslSs en

iy kort Stervindsgata nordost d6rom. Den nya gatan ansl-uter
till t<orsningeq mellan Si.llgriind och Krokgrdnd'

Parkeringen ordhas i fijrsta hand pi kvartersmack ndra bostdder
och service. En mindre parkering pi allmiin mark ordnas tiIl-
sammans med busshSllpIats norr om stationshuset. MeIlan de

triid som ska kanta fijrbindelseledens sydsida finns plats Iiings
gatan for angiirinq och besciksparkering. Fijrutom detta visas
intiIl butiken och den dndrade Postviigen en stijrre parkering
o5 kvartersmack. Den dr avsedd fcic bescikare tilI olika mil
inom och inti1l pJ.anomridet och skall klara sttjrre parkerings-
behov vid sPeciella tiIIfiiIlen'
Cykelns Bli band, en regional cykelvdg frin Landskrona till
NOffe, passerar planomridet i nord-syd Idngs traidall6n i tjstra
kanten av stati.onsparken. Ett bilfritt strik fiir ging och cykel
anl|ggs i ijst-viist frAn Kullabergsvdqen via^nya fdrbindelseleden
ocn ien allmdnna lekplatsen ti.Il Cykelns Bl5 band och stations-
parken. Ett annat strik anliiggs frin Sillgciind i sydost ldngs..
I".lf.""t"n-p5 CVfferijdsomcSOJI tilI statj.onsparken. Detta strik
i-.tr"n"" ii norr fram till nya fijrbindelseleden. Aven SiIlgrdnd
och KullabergsvSgen lSnkas samman med en kort ging- och cykel-
passage med {anke p5 fiirbindelsen med MdIIe kapell. Utefter nya

iO.OinO"fseleden anl:iggs sdrskilda gingbanor, pi sydsidan. dven

ftir cyklister mel]an kvartersgrdnsen och tradraden. Dessutom

anlnggs eller Fijrbdttras gingbanor utefter Kullabergsvdgens syd-



Ko.Ilektivtrafik

Teknisk f6rsiir jninq

vdstsida Liksom utefter Postvdgen och Vdstra Banqatan'

M611e kollektivtrafik upprdtthSlls med en busslinje, Helsing-

U"tq-FlOq"nds-Mtjlle' Linjen qAr idag pi Kullaberqsvdgen och

F;;i"aq;. med :inJniJ-IpI-ats-vid stationshuset' Den kommer i fram-

tiden att flytt"" frAn Postvdgen till nya fdrbindelseleden' Fijr

pi""".raoet innebiir 6ndhSllplitsens ldge utomocdentlig tillgdng-
iiil;l till buss med korta g6ngavstAnd'

Inom planomrSdet finns ett utbyqgt ledningsndt fiir vatten-' av-

i;;p=:-;;h elfijrsijcjning, riII v.ilker tiltkommande bebyggelse

""'"irt". 
Det blir nijdvanAiqt med omlSggning av..vissa ledn1ngar

;;;-;;;-u-omriden ftjr att iStca 16ge och tillgiinglighet fcir

andra. E].niitet behijver fijrstdrkas, varftjr en transformatorstation
;;i;;g" p5 den mindre trianguldra qriinytan i sijder. Uppv:irmningen

"":0"" 
nya bebyggelsen planeras ske med eI'

En viktig telekabel Ii99er inom planomradet omedelbart ijster om

l.aO"ifgn. Kabeln "u""6 
bli sdkrad genom u-omride. Ldngst i :6

der krdvs dock en viss omldggning av kabeln, vilket bedcjmts full-t

162:6

mii j 1i9t att giira .

F;;;" genomfd,randetid ska sluta 1997..A7.01 . Diireft?i, li"::
inoen oaranterao rStt ti11 byg9lov. Utijkad bygglovsplikt ska

,ai" ror underhall av de sdrskilt vardefulla byggnader som

q-*atf.t". Inom de omriden som bedijmts innehilla vdrdefulla
i.ao garrer att marklov krb'vs dven f6r trddfiillning. Kommunen

ska iite vara huvudman for de allmdnna platserna'

Grundkartan air framstdlld genom kopiering av primdrkarta ijver

Mtjlle, upprdttad 1977-1919 av distriktslantmdtare KE Kinberg och

reviderad 1g9o av stadsbyggnadskontoret i Htigands. Koordinat-

system i plan och hiijd 5i-5 qon V 19lB resp RH 1970 n:edan mdt-

klassen iir II-

MEDVTRKANDE FORVALTNINGAR

Elverket, fritidskontoret, gatukontoret, kommunkansliet, mark-

och exploaterinqskontoret, miJ.jti- och hblsoskyddskontoret, rddd-
ningstjdnsten, socialkontoret, stadsbyqgnadskontoret kontaktas
i samridsskedet.

L und 1 991 .08 .15

Slefan Romare
Arkitekter SAR

Christer Jarnlo

-r'

DetaJ. jplanen :har:
godkiints av BN

antagits av KF

vunnit Iaga kraft

Administ rat iva
frSgor

Grundkarta



Ti11
S tad sbyggnadskontore t
Hiigan?is

Gyllerdd 5/S 90

Re: Fiirslag till byggplan
f6r stationsomr&det mm i M6lle

Fijrslaget ti11 byggplan f6r omr6det norr om Gyller6d i Mijlle ber6r ihijg grad villaiigarna pE Gyllerijds-omr&det. Utan att ha f ormell status
som remissorgan, vi11 Styrelsen f6r Gyller6ds Samfiillighetsf6rening
trots detta framfdra n&gra synpunkter och 6nskem&1.

vi har sv&rt att acceptera det fijrslag titl byggplan, som
Stadsbyggnadskontoret i Hiigands utarbetat. Pa tvA punkter ?ir dettafiirslag, enligt vAr uppf attning, krart underl?igset framlagt
alternativ:

Bebyggelsen ansluter fdr okdnsligt till den nuvarande
bebyggelsen pA GyllerddsomrAaet enligt planen skulle flera
byggnader i sijdra delen av det nya omrSdet f6ras ut praktiskt
taget till tomtgrii.nsen, avskil j t endast med smal grdnd fr&n
nuvarande viIlaomrEdet.

1.

Det verkar oniidigt kompakt
j?imf6r med det alternativa
Byf iirening.

och niirliggande - s?irskilt niir man
fdrslag som fijrts fram genom Mijlle

2. Den f6reslagna nya strdckningen av nedfartsvdgen frtn
Kullabergsvdgen via stationsomr&det till hamnen f6refaller
synnerligen olycklig. Den stryker tatt f6rbi dagcentral och
fijrskola med flera utsl?ipp fr6n iildrebostiider och
flerbilsgarage. olycksrisker och dngslan, buller, avgaser och
6kad trafik kan f6rutses.

samtidigt miste givetvis den nuvarande postviigens anslutning
ti11 Kullabergsvdgen lijsas pi ett b?ittre vis dn hittills. Men
det fijrefaller mer v5ta Zin n6den krdver, att klara detta problem
genom helt ny vdgstrdckning.

Vi ansluter oss till den byggplan som MiiIle Byfiirening arbetat fram
och f6resl&r att denna l?iggs tilt grund ftjr sluttigt fdrslag till
byggplan f6r omr&det.

Fdr Gyllerbds Samfdllighetsfdrening

At<e E Andersson
ordf

Arne Medin
s ekr

Valborg Billow
kas s 6r

fnga-Lisa Jageus



?\lr, ,lI
I

I

)
(L)

Ir Utdrag
*bcauAs KoMMUN PRoroKoLL
Byggnadsniimnden Safimant rede s datum

L989 -11,-27

Ndrvarande

Ordfdrande: Stig Ekelund

Ledam$ter: Lennart Gunnarsson, Bj$rn Barmen, UIf Molin,
Kerstin Hansson, Lennart Sj6berg och Roger Moss-
berg

Tj llnstgtirande
suppleanter: Peter Olsson och Lars Ldfgren

Icke tjenstgorande
suppleanter: Gunilla Eek (SS 599--612 kl 17-00--19.00) '

Margareta Madlung (S$ 613--682 kl L9.00--21.15)'
Inge Ohlsson och LaszIo AranYos

flvriga ndrvarande: stadsbyggnadschefen, vik stadsarkitekten, stads-
planearkitekten, distriktslantm6tare Karl- Erik
Kinberg och 1:e m4tningsingenjdr Hasse Johansson

Sekreterare:

Sammantrdde stid :

byggnadsinsp Karl-Erik Persson

kl 17.00--21.15

$ s99
Justerinesman

Att jdmte ordfbranden justera dagens protokoll utsAgs Ulf Molin.

Protokollsjusteringen ttger rum onsdagen den 6 december l-989 klockan 14.00
pE byggnadsntsmndens expedition. !

s 6ss Dnr 873 189
M6lle 15:17 (och samfelligheten ga:1), Gyllerdds sarnfiillighetsfijrenin8'
ans6kan om bvgglov f6r nvbyggnad av parabolanldggning,

FrAn GylJ-erdds samf?rllighetsfbrening, M611e, fdreltg ansokan om bygglov
fbr nybyggnad av parabolanli{ggning A fastigheten M611e 15:17 och samfdl-
ligheten ga:1, Mdlle, Hbgands kommun.

Yttrande i 6rendet har avgivits av stadsbyggnadskontoret, sA lydande:

"14611e 15 :17 etc . n Bilaga l-.

Det antecknades att ny blittre placering foreslagits samt att berorda
grannars och M6lIe Vllgf6renings skriftliga medgivande f6relAg.

Byggnadsn6mnden bes16t

att bifalla ansOkan orn bygglov.

Vid protokollet
Karl-Erik Persson
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L(L)
Justeras:
Stig Ekelund Ulf Molin
ordf
Att justeringen av fOresteende proLokoll denna dag tillkllnnagivits A

kommunens anslagstavla intygas.
HdganAs 1989-12-05
I.{ Strdmbdck

RArr urdraget betygar, [l -S\S6tfs\oGq.]t



H@GAnvAS KOMNWUN
STADSBYGGNADSKONTORET

YTTRANDE

Gyl1er6ds sanf Zillighetsf 6rening
f6r centralantenn och paraboler
pi 3 meters st51r6r.

ans6ker orn bygglov f6r apparatrum
2r1O x 2r1O m2 samt 2 st paraboler

BYGGLOVSARENDEN

891116

s 655/89 bil

!1611e 15:17 (och Sarnfilligheten ga: 1)

Gy1 ler6d

Gyllercids samf?illighetsfcirening, c/o Nils S Olsson, Box 17, 260 42
M611e

Ansijkan orn bygglov f6r nybyggnad av parabolanlliggning

AnlEggningen skall g6ras pi alln6n mark vid infarten ti11 omridet
intil1 befintlig parkering. F6reslagen placering ?ir ytterst kdnslig
vid infarten ti11 bostadsomridet och just inti1l stora vdgen mot
Mii11e.

Befintlig centralantenn 5r redan placerad h5r.

Annan placering skal1 utredas.

Berijrda grannars yttrande finns.

M611e v?igf6renings yttrande awaktas.

STADSBYGGNA}SKONTORET

6&^ }tt\^, tarn.'I,'t1-,.*<

Kerstin- Nilermark
Vik. arkitekt

B EREDN INGSUT SKOTTET F6RE SL.E R BYGGNAD SNi{MNDEN BE SLUTA

att -
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Gyllerods Samfdllighetsforening avser -.!t sitta
uip tv6 parabolantenner pi stAlror med tillhoran-
aL- apparitUoa i anslutning till den befintliga
centralantennen.

I samband med ansokan om bygglov har nedansti-
ende fastighetsigare, grinsande till Hoganis
Molle L5tL7 och Samfilligheter ga:1-, inget att
erinra under foljande forutsdttningar:

Uppsittand.et av antennerna och apparat-
f-oaen gores efter samrdd med fastighets-
dgarna eller dess ombud.

Antennerna och apparatboden placeras si
att minirnal ttutsiktsstorningrt sker, vil-
ket kan komma att inneb6ra att placering-
en mAste goras utanfor den i bifogad karta
inringade delen.

Antennerna och dess uppsdttningsstativ
samt apparatboden fAr en extrior (firq-
sattning, byggrmaterial) , si att de pi
bista sitt anPassas till rniljon.

Vidare skall nedanstiende fastigheter, om man
si onskar, ha ritt att fA ansluta tiII antenn-
systemet for en kostnad av 3.000 kronor, 1ed-
ningsdragning frAn centralantenn - egen fastig-
het skali beiostas av berord fastighetsSgare'

Molre aen 3O e,t^/^A^ \t ?t

-fu::24'h*4/
Agare till fastigheten / '
1.5:95

till fastigheten

#/"/f
astigheten



Byggnodslov

Till onsokon fogos rilningor och ondro
hondlingor enligt Svensk byggnorm
och byggnodsnomndens onvisningor

Fostighetens off iciello beteckning

lriirEanijs iil-re 1ril17 r

ANSOKAN
Dotum

Y:t| 'li': 1{i

Byggnodsnomnden
L rr ,. '.r.. -,
:' Lr,l'1. ,J

ila:,iflij 11i,o-h^tens {{a; 1

Foslighelens odress

Gyl.lordd. "iili e
Sdkondens nomn Personnr/F6relogsnr

Gylleriids $.rntfal 1 ighotst'iiran-ing
Postodress (utdelningrdress, posinummer och orlnomn)

s./o :il.! r,, r" Cl r-:soir, lri){ 1?1 il(,{.t A2
Foslighets6gorens nomn (om onnon dn s6konden)

Helr ny byggnod Till-/Pdbyggnod

Fosodiindring VV5-instollotion

Plonk, mur e d Fosl cistern e d

En-lTvdbosfodshus

Affdrs-,/Kontorshus Industribyggnod

r .lent-{:il'..i,r]"'i:^ri;r 1)C

uridx+ru*i,l:.
Stotligt bostodsl6n

soks somtidigt
Produktionskostnoden beriiknos

6verstigo 25000 kronor undersligo 25000 kronor

Ombyggnod/Andring

Ielefon: orbetet

OV

kommer olf s6kos

Byggnodsplors och s6konde

Ans6kon

nytl byggnodslov | | iindring ov byggnodslov

fl 'rrt,,

Inrdtionde ov upplog

Flerbostodshus

fl rriridshu"

hor sOkrs,/beviliots

fl co,on.

- Vj.r" n !t 1:

Telefon: bostoden

(i4?ffi 4nj

Androd onv6ndning

Omfottning

Hustyp

21 330 O55 _ KoMMUNSAMKoP AB oi
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Parkf cirvLll tnirgen
L,r,rs l]ongtsson

lied.an vi irii.i'if,-:,des h8romd:r,gen h rr rJ't dykt upn tv'i ,rf;.poLia,nden

frin fastighotsii"lSa,rer sernr jag bnr Jli:,' ri1tt: till,
iren €irbna g:i.rrgen sod"er c,in fastighet-r:na <11tgrii.nd 1 - 17 ,H,r

ti1l sttjr:re deLen fr;rnlicrnl"lg ocir skdtes vii.}. Bakom de tv:'rtro
sist* faetigheterna ij.r gi'-r,n.rien emellertid. sv,irframkomllg och
li.ngst I vii.ster helt ig-svlxrerl.
ilill .Dn ordna, ,rpd ntt g'lingen blir helt frar,rliornlLg s:j. omg,'i.<lnde
rorn nSJligt.
Cster on fastighetr-:n iiJlglirnti ii scir i*c,t tr;n;'rfor:lr:,torstationen (?)
stll ett best&nd avenbr:h. l,ettr-,. ii"r oviirdat .rc'r belliivo,' tuktas
oci, r'ong.;".s. 1,i ler detta i:to:n- ',.or:i -r.:!nans ::;lsv'trr';onyi.cll eller
v;,lgf tireningens .

'lo,L v.!,n.1 1g h,ir.lsni ng

G1"1,i llf{i,n5 s -iFltT,l IGiii"tJii' l.lTilri'tG



M611e 89 a5 20

Fas ti-ghetskontoret
HOGAN]i.S

Gyllerod.s Sanfiitli-ghetsforening har enlig't sitt anld.ggnings-
beslut ett narkonrid.e f6r sin central-antennanld.ggning.
Vi avser nu att i samarbetd med AB Finvik s2itta upp ett mark-
fd.ste f6r parabolantenn. letta kommor att placerasFtrax intill-
nuvarand.e centralantenn. Eventuell-t kommer d"et n6.e'bt utanfor
s amf d.I 1 i ghe t smarken.

Vi anh&Iler diirfor att utan invd.nd.nins frin
in r:& kommunens narkornr&de.

i ahaton fE cA

GYrrffi.0rs II.TSFCRENIiiiG

Nil-s S Oisson
Sillg::rd.nd L1/2ox 17

260 42 ,,I.1LLE o4z/ 47 j41

S.ri,FAlL
(

f 7 tl-,-''ea sa.*r6-th2 Uha ..<-/,

d.'//2 / 6 ua u r,l*--"-h A4.4 a L-n-

a/4^"/h4 Az/t /-:-(
e k Guc+' A--a1/2r'

/'6-7.^*- r'? (7- aJ12 3

4ru
/
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u0cenAs KoMMUN

Korununs tyre I sens arbetsutskott

Utdrag
PROTOKOLL
SammantrEdesdatum
i_988- 12-05

Ntsrvarande

Ordfbrande:

Ledam6ter:

Ovriga nErvarande:

Sekreterare:

Sanmantr8de s tid:

Lars-Olof Strufve

Folke Nilsson, Curt Mauritzson (ej S$ 658--659) '
l(nut Granquist och Fritz Erik Thelin

kansl-ichef Erland Bondeson, ekonomichef Sune

Elmkvist, brandchef Jan Pettersson, fastighets-
chef Ul-f Andersson, t f gatuchef Lars Kj6llkvist'
elverkschef Henry Olsson och bitr stadsarkitekt
Dag Strandin

konrnunj urist Helena Gbransson

kI 08.30--r-2.10

$ 636
Justering

Folke Nilsson uts&gs att jEmte ordforanden justera protokoll-et.

S 668 Dnr 1988.0669 00.52
Begaran orn belvsning pt gAngv5g mellan Gyller6d och l'1611e station

MOlle Byf0rening och GyllerOds Samftsllighetsf0rening hade i skrivelse den

9 november L988 begart belysning pt gtngvdg mellan Gyllerod och M611e

station. Elverket hade avgett yttrande den 23 november L988.

Arbetsutskottet besl0t

att utbyggnaden av belysningen pt glngvagen mellan Gyllerbd och M611e

station f0r n6rvarande ej utf$res p g a planarbete inom omr8det.

vid protokollet
Helena G6ransson
Justeras:
Lars-O1of Strufve Folke Nilsson
ordf
Att justeringen av f0restAende protokoll
kommunens anslagstavla intygas.
HUganEs I988-LZ-LT

denna dag tillkEnnagivits &
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Darum 19BB-1"1-2t

E bol€cknlng

v&bet€ckntns 0In/I5

Komunstyrelsen

HI'GANI{s.

Belysning pi gingvdg mellan Gylleriid och Miille station

Mijlle Byfiirening har i skrivelse, dat. 1988-11-O9, framfiirt ijnskem5l

om utbyggnaden.

Enligt uppgift fr6n stadsbyggnadskontoret p3g5r fijrberedelse fijr
planarbete inom omrSdet som bl.a. omfattar g5ngvdgen'

Elverket fijresl5r att kommunstyrelsen beslutar

att utbyggnaden av belysningen p5 gSngvdgen Gyllerijd-Mijlle station

f5: nHrvarande e.i utfijres p5 qrund av planarbetet.

Postadress

Stadshusel
263oO HOGANAS

B€s6ksadress

Centrdgatan 41

Telelotl

o42t37100
,

- / tr 7-I r/s

Elankgiro

991-1298

Postglro

I 29 5t-5
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HandHggds
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v& botocknrns OIn/ I S

Korrnunstyrelsen

HT'GANAs.

llelvsninq pi oSnqvdq qellan Gvlleriid och lliille station

MijIle Byfiirening har i skrivelse, dat.. 1988-11-09' Framfijrt iinskemSl

om utbyggnaden.

EnIigt uppgift fr6n stadsbyggnadskontoret pigir fijrberedelse fiir
plarrarbete inotn onrscJet som bl.a. omFattar gingv5gen

tlverket fijreslSr att kommunstyrelsen beslutar

att utbyggnaden av belysningen pA gingvdgen Gyllerijd-Miille station

i;i' :-:5rv:,rande e.; r-rtl'tjres pi grtrrrcl av planarbeteb"

ANK o'M 1e88 -\? ? o

"''ll -2s

Poslalress

Slad9ilrsol
2630{) ilo(i^t'I^s

Besoksadess

Conlrdgalat 4l
Telelor
o42l371 00

-- / t'.'4 -I 't'-'

Barkgtro

99r.1298
Poslgiro

B 29 5l-5
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Flblle t98g-ll-O?

H6ganSs Kommun
E I verket
Stadshuset
263 OO H6GANA$

Eelysning pi gingvHg mel lan Gyl leriid och Mitl le station.

I brev 1985-02-18 hemst'dl lde l'lijl le Byf iirening or0. att
Hlver'ket skul le anlHgga belysning pl gingvHgen mel tan
GTllerrid och Pl6lle station. Efter p*minnelse f ick vi
LqE6-ll-O3r E*ledes efter n5stan 2 lr, beEked om att
andra ar'l'dggningan av stdrre angeliigenhetsgrad p*ste
pr'ioriter'as. I brevet angavs emel lertid att orfl den eko-
nomiska situationen medgav skul le iiven detta projekt
tas med.

GAngvlgen mel lan Gyl ler.iid och l'liil le stat ion Sr.
natur I i gt nog en of ta anvHnd konrmun i kat i ons I ed f ijr de
boerrde i Gyl leriid ti I I sivdl af f Hr.en sorn post- och
busstation. G*ngvHgen Hr riskabei att anviinda, urrder den
mijr'ka Ar.stiden och rrHst intill orniijlig n.ir.det Hr snij
och halka. Det krHvs E*ledes belysning fiir att nall
skal I kurrrra arrvHnda sig av denrra vHg.

Vi hoppas nu pA ett positivt EVap p{ denna v*r }tya
f ramstiil lan och bif ogar. Eamma skiss, Eorn bi lades vArt
brev 1985.

I'ted vlinlig hHlsning

ETSFIJRENING

A I f redssori
0r'df iir'arrde

INGYF

r'dforarr

GYLLE
SANFALLI
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S tadsb;rggnad skontore t
ltL)irA-q's

lir s!,rrivelse BB 10 12 - Progran fijr d6t;:.l"jp1an iiven st;,Iti-ons-
omr&d.et i l,ltille

P:i grund. av sitt anlsggninguboslut om iind.an:,1.Let kan samfrill ig-
hoten icke yttr,:l sig' i fr6.ga.n. lliremot har rle varda rcrr.esen-
t;inte:'na fiir f,':.stighntarna ino:r l:i:.r,ir.fij.l. llgjhotr"n i sirsl:ild. skrj*
velso gett sinrr synpunkter.

GYLl,.riitrrls $al,lF;i],1 IGi15'5g'i.':tEiir G

(nllt-s s otsson)
Box 17 - ?(t 4? r, rLE
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Fastighetsdgarna inom

Gylleriitlsonr&det

Hiigands kommun
S tatl sbyggoaalskontore t
Staclshueet

26' e2 EocaNiS

Progra,n ftir detaljplan 6ver stationsonrlttet i Mii11e.

V!.ra synpunkter.

Ilnderteoknarle - valda onbud fdr santllga fastighets5gare inom
Gylleriidsonredet (Gyller6dg sa,nfEiUlghetsfiirening) - vil1 fra,nf6ra
f61 Jand.e grnncllEiggantle sSrnpunkter :

1. Det har ev vtra hurnrdlniin pod,ngterats som utonord,entligt v6sent-Iigt, att heLa det ca 25.OO0 knn stora onrtdet v6,ster on Gylle-
rbtl fiirblir obebxggtr blir park. lllt 1 en1lghet nect tldigare
utfdsteLser.
(nOga^neis konmrrns infornatlon i sarnba^nil. necl exploateringen av
Gylleriitlsonr&det, konnunens brev 1',976-Oq-22 och StiS paulssons
brev til-I konnunstyrelsen 10-01-1982)

2. Den bebyggelse som fra,nsett .denna trfrLclrystan de1 kan tilLl,tas
inon beriirda onrEcle biir vara 1&g, h6gsb en och en halvpranshus
utan k611are.

J. Bebyggelsen biir eJ vara eilLtfiir t5t. Gyller6dsonrtdet b6r kunna
st& son fiirebilcl.

260 42 ltt611e
fel. 042-474 91

{. Eusen bdr vara typlskt ek8nska; taklutni.ng 4E - !2 grader.

fo.'Eftersom behovet av lnnsiond,rsboet5der a.rrgps eom orsak tilL ut-
byggaaclen, b6r desse bostdater uppl8tas necl hvrerdtt och ute-
eluta,nde tilL penslon6rer. annars konner aeEffin npensio-
ndrsgeneratlonn lnte ett finnas nA,gra seirskilda pensionlrs-
boeteider; cle har ii::vts och fiirvand.lats till va^nIiga hus.

5. alIa, till butle ettende niiJligheter rn8gte utnyttJas, s|, a.tt desea
hus blir rA,ret-n:nt-hugtf. Det finns tlrlriickligi ninga n6rkavinterhus i M6I1e.

1i oktober 1it88

Krokgr?intt 15
260 42 M611e
Tel. 042-476 15



ffil m6ennuAs KoMTMUIN

Ny :*ff:J",?:!lxorroner Ddum 1989.10.1?

Er betockning

VA. b€t€ckning

Mijlle Byfiirening och
Mijl le Pensioniirs ftirening :
c/o Lennart 0lsson, SillgrHnd 7.

?64 42 Miil re

Gylleriids samfdl lighetsfiirening
c,/o Nils Olsson, SillgrHnd 41

260 42 Miille

Program f6r, detaljplan ijver stationsomridet
i Mtil le.

Planarbetet med stationsomridet i Mijlle avses nu pSbtirjas,.
se kartbilaga. Fijr att fi underlag fiir ett proqratn frjr om-
r6dets anv5ndning och utformning iinskar stadsbyggnadskonto-
ret synpunkter fr6n berijrda.

Synpunkter och dnskemil sammanstiills i ett program fijr mar-
kene anvdndning, vilket ijverleimnas fijr godkdnnande ti11 kom-
munstyrelserrs planeringsutskoLt. Programmet utgtir diirel'l-er di-
rektiv och underlag fiir: detal jpl.:nearbetet. Kontakt k<rnmet' r
vanlig ordning att tas med berijrda ijven under sjdlva detalj-
p 1 anearbetet .

Vi dr tacksamma Fiir synpunkter senast 1988.11.01.

STADSBYGGNADSKONTORE T

(),- Qt ,7!-
4n^ \d*z -/ t

isti.r^'si"^qui"ti-
stadsbyggnadschef

Postad16ss

Sladshus€l
eos ez HOGRt.tAs

8€66ksadr6sg

Contralgatan 20

TolBfon

0,.2-St't OO

Bankgiro

991-1298

Fostgiro

82951.5
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Satuchqfen

I{,iGAl{iif;

Fir vi bo on 111^ g.rus!

Gfrngviigoyl fr&n GyJ-lerbds vi'str;,, urg,rlg frlm til..l gri:'la
sta.tionshuset biil' 5.5*t och vSr fvl'liL av stora vil.tton-
si:,:rl ingar.
Pla,tsen iJ:rr containrar fiir pa,p^'l"r cch flaskor st:'i.rn bLir
snr:.r't ocksi. en Ie vii.l1ing,
lliirfclr vo e vi tacks;.lr:ire, rm giltukon.tor^t l:u;rd.^ giira en
insats t.iqd, en rej:jl" ;:'r.rsnii:g, inna.n vi :l,i,ste anviinrta b,it
filr att iroif l;la f"rari:!

"ied v.l.n-l.ig hi,ilsni ng

llYl.lITF TrS 5,i pj,. ,11;t'r"ll"1Tn liEll'rl0

{i'ii1s S Olsson)

5il"lgrand.41
z6a 42 "i't t,n o42/A7 741

W ,at2 * /t/ fu)4'^ X /'-"/ -,//W&A*tu 
."/,al-*-, ;"*- 7, 1'fr 

*T"n
,(
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av genomsl-agskopia fdr kEinned.omFotostatkopia

1 0-ot -1 907 STIG H B PAUISSON
Algrtnd 14 S.il/|il m0il.

Trlefon@-ga74el

]:.orsaunstyroleon f IIdSgnSs konnnrn
ijtarlshusct

26J A0 lliicAlliis

;.iii1}o byftirontng ha.r aldrte haftt !o{--f-oke-oolr komnQr t'nte Btt fe
ircrijrda fsstl.ih;t"H.g*"" ninaat itt fUrfrsadla I' ilennr an*islgSpnr
1.^.Lltg ! a

., oni- nv rtenna stirtvelso trar ttllrttlltg byegprtittDgrndlcn t s0g!t|[r
l:-cr;.'inun fiir kiinnedomr

irefererande ttl,l xnttt teLefone8|rtal Dcit komu|oaltq"t Lar:r-Olof,
st1'1rfve cllon 'lg .l";ttter f A vffi itg b[1,n"il bshr{ft* ooh t vt;; d'n
tcornptattera rle av nlg dA lsnrsdc upttg$fternrr

vid rlen lnfornatlon iluea.nas konnun 8ev t m,$bs,Dd ncdl furruJatagt|l

"i*tl"to*" ilA clyii"rUi, et**rtUl1 i&eou ea ar itc bgrranda p:ronl.r-

;;;;";;;-o*igrlo[ trenitoc sltustlonsplanr ^att f d rtattonar- ocb
]-rauiirtt.rrr,romr&det v$ulu" o" Cyffer6a - oi 25;000,|Yn * rhrlh furbll
oirefry,sgt; dair sktrllo blt lnrkl

j

r ctt brsv friin iliiganfi'gr kommuls tt1l ranntlt€ls farttgbctslGgsr pA-

cyll.or6rl, aatara{ inA-OlA2' unilorteolcnat w il&verandlc komrnal-

";a" 
i- f "S,6t 

lans eoll' och'Loniilerlgnerat ov ksnrlt'ohrfon 
- 
KJrll

lunierfnf bekrtiftaa ldftet oll prT!-pe-ffTa6rrrarenitr mrldcr DIr
stitllcteg aeesuion L utelkt stt'v!, OlflerUa-tor ekull fl 

"r8r 
lr4

.lrra pr.terlngon av parkanlscprngen ntr itrn tlden Lilr

, icii vii,nli nnJ'n6



HOGANAnqe/1V-S KOMMUN
ELVERKET
Handldggare

?;a r
:'

l(a.7

AN I<O M : HltJ' f$8S

Datum 1986.11 .03

Er beteckning

V& beteckning 01n/iS

Mijlle Byfiirening
Postvdgen 3

260 42 M0LL[.

Framstdllning om belysning av g&ngvdg Mtjlle-Gyllerijdsomr5det

Med anledning av fr skrivelse, dat. 1986-10-28, framfijr elverket

hdrmed fiil jande.

Utbyggnaden av gatubelysningsanldggningarna har under senare 5r varit
ytterst restriktiv dels pi qrund av att anslagen ftjr nyanldggningar

har begrdnsats satnfi dels fijr att framtida driftskostnader skall ned-

bringas. I anslaget liir nyanldggningar skall inrymmas alJ- vdg- och

gatubelysning. En ijvervdgande del av Srsanslaget &tg5r fiir ombygg-

nader i samband med dndringar av gator och distributi.onsledningar
(iiverging fr5n friledninqs- tilt jordkabelndt), utbyte av armaturer

fiir energisn&lare ljuskiillor samt anskaffning av utrustningar fiir
andra tAngsiktiga energibesparingsitgeirder. Det f5tal nyanldggningar

som utfcirts har avsett &tgiirder f,ijr fijrb6ttrad trafiksdkerhet, s&som

pi iivergingsstHllen och trafikintensiva gator och vHgar.

Ftjr niirvarande har elverket fijrtecknat ett 50-tal- framstiillningar

om fcirbdttri-ng el-ler nyanleiggningar av gatu- och vdgbelysning.

I fijrteckningen ingir de iinskem5l, som framfijrts i Er skrivelse,

dat. 1985-02-18. dverviigande antalet framstdllningar air av ungefdr

samma angeldgenhetsgrad. Totalt kan anleiggningskostnaden uppskattas

til] 500.000 - 1.000.000 kronor.

Ddrest Srsanslagen ftjr trafikbelysning kan komma att miijliggijra

utbyggnader av den storleksordning, som dr aktuell fiir gingvdgen

Mijlle station-Gyllertidsomridet, kommer elverket att kostnadsberdkna

och redovisa aktuella objekt fijr prioritering.

Postadress

Stadshuset

263 oo HOGANAS

Besdksadress

Centralgatan 41

Telefon

o42t37't OO

Bankgiro

991 -1 298
Postgiro

8 29 51-5



,(r)

Som framgSr av ovanstiende kan vi tyvdrr inte fijr nHrvarande

tillgodose Era ijnskem5l- om belysning inom den kostnadsram,

som gdller fijr elverkets verksamhet fijr trafikbelysning.
0mfattningen av inbesparingar och begriinsningar i redan be-

fintliga anleiggningar torde bIi avgiirande fijr att nya ut-
byggnader skall kunna utfijras inom de omr6den, ddr belysning

helt saknas och ddr trafikomfatLningen motiverar Stgdrder.

Me(i vdnliq h:il$ninq
li "tlti .' \i

$ij3* *Yt*^-^'t
" {i'-IltJJj/ ''Jf, 

\
(Henry Olisson)

Elverkschef'
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116lle ' 85-O2-18

Hi*ganiia Kooniun
Elverket
Stsdrbucst
265 o0 niiganlia

nl.bslyapins av g&nsYf,s lfflle statlon - Gvlleriid

Ib&lland,e och storko dnslren&} fr&n cle boenile I 6ylleriideonr&det
her vld ett flertal ttltttllen frellfiirtc ti11 Miille Byf iireninga
styrelae, on upplyrnlng av glngv$gen parallellt ned det ganla
jdrnviigaepcret fr&n il6tle stttlonshus till GylleriirlsonrAdet.
Viigon anviindcs fltttgt fiir fbrlLyttning till bnseh8llpla,te och
fCA-aff lir.
0vanndsnda dnekenAl viderebefordres hlrse{t tlll Er f6,r npptagan-
de tlll behsrndllng.

./, flll $r lodning blliiggea en skltrl var&v v&ra 6nsken&l frang;Er.
Vi boppac El-verkct kan ordna ilen |egiirr{e belyrulngen i god tlll
ti11 niieta n6rkcrs$song ellor f?ire augustl nfrna,d dettar jlr.

llod vlinllg hiilrnlng
l{tille ilylbrenlng

-B Janron
'Ordfbrandc
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S t ad s tr?id sArd s md.s t areHenric GuJtafsson
Parkfdrval tningen
Hdgand.s Kommun

c/o Chri-ster Nilsson
AtgranO 8
260- 42 Miilte

Mijlle 82o324

Betr?iffande borttagendet av staket mellan 11er6ds-omrAdet och

I november mAnad 1981 togs staketet mellan Gylleriids-omrAdet och
banvallen bort. r ett telefonsamtal med Er, nAgra dagar efter upp-
t?ickten' bekriiftades att parkfiirvaltningen stAtt fijr nermontering.en.
Detta f tjr att underlS.tta arbetet med snijrij jningen. Ftjrfaringssiittet
finner vi lite m?irkligt och vill giirna ha svar pA nAgra frAgor.
Varfijr togs ingen kontakt med Gyller6ds Samfii.llighetsfiirening innan
staketet togs bort ?.

Det stod som vi ser det pA mark som fdrvaltas av oss octr rimligtvis
iir det ocksA vi som avStir eventuella fdrdndring.ar.

Staketfdstena i gAngbanan har s5gats av l?ings a.sfalten. Ntir och pA
vilket siitt 6mnar Parkf6rvaltningen Aterstiilla staketet i det skick
som var?

Staketet har verkat som en effektiv d?impare av hastigheten pA cyklar
och mopeder. MAnga tar den h?ir vdgen in och ut frAn omrAdet, diiribland
mAng'a smAbarn. Omridet runtomkring anviids ofta som lekomrAde av mindre
barn.
Det iir fijr oss oacceptabelt att ln/utfarten stAr helt iippen som den
gdr nu. fnte ens under trolig sndrijjningsperiod frAn november ti11
mars kan vi tdnka oss detta. Om man bortser frAn Arets vinter har vi
normalt endast 4-6 veckor med sn6.

Vi H.r tacksamma fijr Era synpunkter pA ovanstAende sA snart som mdjligt.

etsf6rening

banvall-en.

mfii.ll-i
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HOGANAS KOMMUN
KOMMUNKAN SLIET

Hondliiggorc oo lum
197 6-04*22

Ir bcleckning

VBr bateckning

r(,

I gemensam skrivelse 1975-04-08 har 17 av 74 fastighetsdgare inom
gruppbebyggelseomriaet i Gyller6d titl komrnunstyrelsen ingivit fijr-
frigan angeende b1 a grunderna fdr berbkning av tomtmarkspriset.

Kdpekontrakten pa tomter och hus har trdffats mellan andra parter
5n kommunen, niimligen 5 ena sidan husHgarna och i andra sidan den
ursprungliga markiigaren och exploat,tjren fijr omridet. Sivitt kommun-
en har sig bekant och annaE frarngir ej heller av fastighetS5garnas
gemensamna skrivelse, har s?iljarna av t.omter och hus i vederbdrlig
ordning uppfyllC samtliga Staganden jiimlikt tecknade kontrakt och i
anslutning h5rtill lZimnade informationer. Diirjiimte 5r konErakEen
upprHtEade i ijverensst5mmelse med av fullmlktige godkint avEal
mellan den ursprungliga fasfighetsAgaren och konrnurren beErdffande
allmlinna fijrutsHEEningar f6r omr3dets exploatering.

Fastighecsdgarna har helr enligt pi fdrhand gjorda egna beddmningar
fitt en produkL, som s5lunda har en siv?il kontraktsenlig standard
som kostnad. De trdffade civilrHttsliga avtalen 5r diirmed bindande
f6r parterna och sku1le efEer tilltredet vissa brister uppteckas
eller ifrigas5rtas, .b1ir erforderliga utredningar och tillr5ttalitggan-
den en angel?igenhec mellan avEalsslutande parter - husdgare och ex-
ploati5r.

dvriga i fastighetsdgarnas skrivelse v5ckta spcirsmSl fir anses vara
av icke kontraktsenlig natur och ddrmed hdnf6rliga ti11 motiven fijr
den kommunala bostadspolitikens utf ormning. Kommuns tyrelsen f inner
det ddrfijr angel?iget att ta tillfiillet i akt att pi framst5llda fr8-
gor'ldmna erforderliga klarldgganden, vilket samtidigt blir en vdrde-
fu11 informat-ion ti11 nyinflyttade kommuninnevirnare om speciella
lokala f6rh5llanden och problem och i anslutning hiirtill gjorcla po-
litiska s tHl lningstaganden.

Den kommunala bostadspolitiken inrymmer i sig s& minga komponenter,
att v5ckta spdrsm8l inte kan meningsfullt besvaras, om inte dess-
fijrinnan bostadspolitikens allmdnna fijrutslrtningar och huvudsakliga
inneh5l1 klarliigges s3, att frigest6llningarna kan s6ttas in i sitt
rdtta sammanhang.

Porlodrorr
Stodrhurrt

zcr oo xooaNis

Goluodrcr:
Jiirnviigrgoton 3

Talrlon
042 - 30 000

Pottgiro
82 951- 5

Bonkgiro
99t - | 298
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Envar iir ju medveten om, att Sven om enskilda fastighetsiigare sj51va
betalar alla kosEnader f6r egnahemmens uppfirrande och' markanliiggningar
inom ett begrdnsat exploateringsomride, kan kommunen l.ikv5l i vissa
utvecklingsskeden vidkdnnas viisentligt h6gre utgifter fdr r ej< ut-
byggnader av huvudn5tec fijr gator, vatten, avlopp och el samL nytill-
skoEt av personal och lokaliteter fdr skolvdsendet, fritidsverksam-.
het eller. annan offentlig service.

Si l5nge som egrrahemsbebyggelsen gick i reell mening i enskild regi,
d v s kunden inkdpte sjiilv mark och upphandlade husentreprenaden,
blev ovan berdrda omstHndigheter inga slrproblem fdr den kommunala
planeringen. Enskilda fastighetsdgare fann det uppenbarligen inte
ekonomiskt lijnsamt att i stdllec ftjr kommunen under relativt 13ng
tid fijrskottera hdga kostnader fiir gatu-r VO- och elndt,en ci11 out-
byggda sEijrre egnahemsomriden. Det enskilda byggandet kom hlrigenom
att fiilja den kommunala planeringen, d v s ske pi de omriden diir kom-
munen ftjrberett exploateringen och redan kunde tillgodose de nya inne-
vinarnas berdttigade krav pi komrnunal service.

Annorlunda blev det, ndr bostadsbristen samt kravet pi bdrtre bostads-
standard och 15gre boendekostnad fick s&dan omfatEning, att. st.aEen
vidtog stimuleringsitgdrder fijr bostadsbyggandet, frdmst via sratliga
egnahemslSn. En utveckling av detta system ledde till en ny byggmetod,
bebyggelse av eggrhem ! grupp, som gav byggnadsfijreEag tekniska och
ekonomiska mdjligheter at.t snabbt bygga ut nya och stijrre bosEadsom-
riden. Detta kunde inom bara ett par 5rs fijrlopp vdsenEligt fiirdndra
strukturen inom olika delar av ett samhiille och st?illa nya kostnads-
fdrdyrande krav pi kommunal service, som di kunde bli ekonorniskt be-
tungande fijr siirskilt mindre konrnuner.

Ett sidant uEvecklingsskede intr?iffade i Hi5gands miirkligt, nog fijrst
i biirjan av 60-talet, men innebar likvlil inga Sventyrligheter fijr
den kommunala planeringen. Vid denna tidpunkt hade ndmligen infdrts
statlig kvot f6r egnahemsbyggandet,, vars utnyttjande kornutunen sj5lv
j:imlikt tilliimpningsfiireskrif ter f6rfogade 6ver. Det gav konrnunen
miijligher atE styra bostadsbyggandet ti11 omr&den, som planerats f6r
bebyggelse. Samridigt utgjorde tilldelningen av kvotfri byggnation
endast eEt par l?igenheter per 5r och kunde ddrmed ej heller bli nigon
belastning f6t den konrnunala planeringen.

I bdrjan av 70-talet f6rdndrades emellertid bosEadssiEuaEionen i H6ga-
nAs markant. Efterfrigan p3 egnahemsliigenheter blev ti11 skillnad frin
tidigare omfaEtande och rilldelad bostadskvoE ddrmed klart orillr5ck-
1ig. Samtidigt intrddde en allmdn lSgkonjunktur i landet, ddrvid sta-
ten sisom etL medel aLt motverka arbetsl6sheten inom byggnadsbranschen
tillgrep 5tg?irden att tempor?irt sldppa smihusbyggnationen helt fri.

I Hiigan5s fanns di utanfijr cenEralorten ett antal fastscSllda byggnads-
planer f6r bostads2indamil. Bebyggelseomridena var i privat ?igo och
n8got exploateringsavtal hade fijre planfastsciillelsen icke tr?iffats
mellan markdgare och kormnun av innehell, att exploattjrerna fijr omridena
skulle sj5lva bZira anl5ggningskostnaderna pi marksidan. Konnnunen dr,
om dylikt exploateringsavtal icke triiffats fijre planfdrslagets fast-
st51le1se, skyldig svara fiir anlSggningskostnaderna mot retten at,t. av
fastighetsdgarna utta de anliiggningsavgifter, som faststZillts i kom-
munala taxor. Dessa avgifter tiickte ti11 endasE mindre de1 aktuella
exp loat.er ing sko s tnader .
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Ndmnda oms Eiincl igheter

- skapade ijverefterfrigan pi egnahemsldgenheterl

gav utrynme fiir en fri prisbildning
stdllandet av tomter och smihus;

Sstadkom miij ligheccr at,t dvervdltra
p5. marksi.dan pi kommunen; samt

- ijkade intresset hos fastighetsagare
hos exploat6rer att pi spekulation

Kommunen bediimde det
genom att Sven inom

p5 r5marken och pi fiirdig-

del av anliiggningskostnaden

att f6rsalja markomriden och
bebygga dessa med egnahem.

Uppenbar risk fijrelSg d?irfdr f6r en ijkad och icke ijnskviird spridning
av bebyggelsen och hiijning av fiirsdljningspriserna pi egnahem sam-
tidigr som konnnunen kunde tvingas atE med skattemedel delta i utgif-
terna ftjr "fhr:dig tomtmarkt' och drabbas av extra oplanerade kostnads-
iikningar f6r nddvdndig konrnunal service. Den befarade utvecklingen
kunde s5ledes leda ti11 att s5v?i1 den enskilda fastighetsZigaren som

kommunen fick vidkdnnas osk5liga kostnadsijkningar.

d?irfdr angelSget att scika motverka en sidan trend
den fria kvotens ram siika snarast fi tillstind

gruppbebyg tt samma betingelser som de
fijr staEsbelsnade smihus. Av tvenne framkornliga bebyggelseomriden ut,-
gjorde Gyller6d i Mijlle det ena.

I inledningsskedet g2illde det fijr kommunen aEt uppni en dverenskounnelse
med fastighetsdgaren, enligc vilken priset pi rimarken bestH.mdes till
sk?ilig nivi och i blivande exploateringsavEal ingick villkor om' att
endast exploatijr, som i princip accepterade priskontrollen pi mark- och
egnahemskostnaderna, skulle anlitas.

Kommunen anser ftir sin del, att redovisningen nedan ger klara beliigg
fiir att uppstellda intentioner fijr bebyggelsen kunnat fiirverkligas.
D5rmed har befarade oskdliga kostnadsijkningar f6r fastighetslgarna
och extra utgifter fijr konununal service kunnat. undvikas. Skdlen hdr-
til{ Zir fiiljande

1) Gylleriid ligger inom en sidan del av kommunen och bebyggelsen har
en sidan avgrdnsad omfattning, att det nya bostadsomridet icke
inneburit nlgra extra pSfrestningar pi den kormnunala servieen,
d v s enbarE rnedfijrt ett utnyttjande av tillgdngliga resurser.

Kommunen har verkstellt en revidering av g?i1lande byggnadsplan,
som medf ijrt en 307.'ig hiigre exploateringsgrad av omridet uEan
atE etgerden fijr den skull kan anses ha negarivt piverkat den yttre
miljiin men ddremot inneburit en vdsentlig slnkning av kostnaderna
f ijr f drdigtomtmarkspriset.

Genom bestdmmelser i exploateringsavtalet har exploatiiren fitr
acceptera, att utbyggnaden av gator t y&- och elndt, mindre torg-
bildningar och Lekytor.liksom mindre del av det, som traditionellt
hiinfiires ti11 husbyggandet, utlSmnats pi anbud. Anbudssystemet
medfijrde en si pitaglig prispress, atL annat byggnadsfijretag Hn

exploatiiren ut.sigs som entrepreniir fijr markarbetena.

2)

3)

!i

,'l
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4) Likaledes genom besEiirnmelser i exploateringsavtalet har exploa-
t6ren fitt godca, att itersciencle husbyggnaclskostnader brivit
underkastade den priskontroll, som gliller f cir statsbel5nacle smi-
hus. iiven om en sidan fiireskrift automatiskc Sstadkommer en sdnk-
ning av exploat6rens s a s normala anbudspris, lyckades kommunens
fcirrnedlingsorgan diirj?imte under h5nvisning ti11 priskontrollbe-
sEdnrnelserna ftjr statsbel5nade hus genomftira en sHnkning av l?im-
naE anbudspris pi sammantaget I 208 200 kronor.

5) Vad slutligen betr'd.ffar frigan om skiiligE rimarkspris kan ci11 en
b6rjan konstateras, att det normala ortsrimarkspriset 5r piragligt
hdgre i exempelvis "G'amla" Viken och i Mdl1e in pl andra orter
inorn konrnunen. Vid konrnunens fijrhandlingar om rimarkspriseE med
den ursprungliga fasrighetsdgaren kunde denne iiven pivisa exploa-
Edrers villighet aLt fijr omridet i Gyllercid berala osedvanligt
hdga markpriser. I sanrnanhanget b6r dSrfijr beaktas kornrnunens fijr-
handlingssituation, ndmligen att om spdnnvidden vid fdrhandlings-
tillf5ller blivit alltfijr stor mel1an fastighets?igarens f6'rvdnr-
ningar och komm0nens bud, hade kommunen riskerat, att fastighets-
Sgaren avstict frin att t,eckna exploaE.eringsavtal med kommunen och
i stiillet genomfiirt en byggnarion enligt di g51lande plan med l5gre
exploateringsgrad, med privat exploaEijr utan priskontroll samt i
6vrigt j2imlikt reglerna fijr den kvotfria byggnationen. Detta skulte
ha inneburit avsevdrt h6gre kostnader fcjr etr f2irre antal fastig-
heEsSgare och fijrmodligen Hven kommunala utgifter ftir byggnationen.

Vid ijverliiggningarna om skiiligt "fardigtomtmarksprir" gjorde konrnunens
fdretrZidare g5llande att h5nsyn Sven skulle tagas ri11 fiiljande framtida
utgiftsposter fijr kommunen, ndmligen

a) kostnader fijr framtida utbyggnad av lokalgata j.nom norra delen av
planomridet, vilken utbyggnad rniste ansti inti11 dess v5gf6rvalt-
ningen bestdmt sig fiir den nya strlickningen av riksvdg nr 22 inom
Miille;

rimarkspris fijr parken ti11 bebyggelseomrlclet och kostnader fdr
framEida anl?iggning av densafllna; samt

kostnader f6r konnnunala fijrvalt.ningars utredningar och kontroll av
bebyggelseprojektet frin dess upprinnelse rill dess fullst?indiga
avs lutande.

Ftjr omfdrmSlda utgiftsposter godkdnde fijretr6dare fijr den ursprungliga
fastighetsdgaren en merkostnad av hijgst f0.000 kronor per tomt.

. ParLerna blev Sven eniga om, at,E nH.mnda utgif tspost miste f2. effekt
pi ortsrimarkspriset vilket av denna anledning reducerades till
4:75 kronor per krrm. F6r act det dessutom skulle vara helt klar:E,
aEt reduceringsbeloppet, ej gotLskrevs blivande fastigheEslgare uEan
konununen f6r framtida utgifter, intogs bestdnunelser hdrom i exploate-
ringsavtalet. Konsekvensen d5rav blir, att om utgiften i nigon del
underkSnnes, ti11faller mellanskillnadsbeloppet den ursprungliga dga-
ren av exploateringsomridet,

b)

c)

,.i
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f(r)
Det reducerade rimarkspriset, (h:75 kronor per krrm), samt utgifterna
fdr gjorda och beriiknade framtida anliiggningsarbeten inom exploaterings-
omridet har resulteraE i ett genomsnittligt fdrdigtomtmarkspris av
50.822 kronor per Eomt. Som jdmfdrelse kan nSmnas, att innan Gyllerdds-
omridet i sin helheE har utbyggts har lSnsbostadsndmnden per augusti
rninad 1975 faststellt eEt genomsnitcspris av 59 000 kronor per tomt fijr
statlig belSning av egnahemsfasrigheEer pe dstra Lerberget.

Genom den ovan ldmnade redogdrelsen, som tyvdrr pi grund av SrendeEs
kornplicerade karaktiir blivit omfattande, har komrnunen fijr Eder velat
klarliigga sk5ligheten i ut,tagna fiirs5ljningspris pi fastigheterna i
Gylleriid.

Sedan eEt mindre antal kvarvarande husbyggnadsarbeten avslutaEs och
samtliga kdpare inflyttat i sina fastigheter, Sterstlr, ftjrutom fram-
tida utbyggnad av lokalgata pi omridets norra del ri11 Mijlle gamla
samhdlle, kommunens anldggning av parkomrideE.

Under senare &r har den uppfattningen vunnit alltmer Eerr5ng, att en
dylik planering skall ombesiirjas av innev5narna sj5lva inom ett ex-
ploaleringsomrSde. Konrnunen anser fiir sin del, att sedana cankegSngar
kan ha fog fiir sig, d v s att de boende inom ett bebyggelseomride
och dess nHrmast.e omgivning visar ett sl personligt engagemang fiir
frigan, att ddrur framkormner b?itrre l6sningar. Styrelsen kan diirfijr
mycket v51 tdnka sig att tillsanrnans med en lokal referensgrupp finna
ldsningar f6r parkomr5dets och dess aktiviceters planering, innan
projekteringen och anliiggningen av parkomridet pi ca 25.000 kvm
utf iires.

Avslutningsvis uttrycker styrelsen den fijrhoppningen, att Edra fiir-
vdntningar vid fastighetsk6pen pi omridets inre och yttre kvaliteter
dven efter inflyttning har upplevts som infriade.


