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KS § 131

Medborgarförslag om en park på Solvägen i Djurås

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avslå medborgarförslaget.

Motivering till beslut
På föreslagen plats medger ej gällande detaljplan näringsverksamhet, planen 
är avsedd för bostadsändamål och kommunen äger inte fastigheten. Om en 
fastighetsägare vill ändra en detaljplan kan man ansöka om planbesked hos 
kommunstyrelsen. Dock finns stor efterfrågan på bostäder i Djurås varför 
det förnärvarande ej är önskvärt att ändra detaljplanen. Däremot finns det 
utmed gång- och cykelvägen mellan rondellen vid Coop och rondellen 
E16/RV70 en detaljplan som medger näringsverksamhet.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att göra en park med 
möjlighet till liten näringsverksamhet på tomten vid änden av Solvägen i 
Djurås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-08-11, 1 sida.
Protokollsutdrag, KF 210503 § 46, 1 sida.
Medborgarförslag, 2021-04-22, 1 sida.
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KF § 46

Medborgarförslag om en park på Solvägen i Djurås

Kommunfullmäktiges beslut
1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att göra en park 
på Solvägen i Djurås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-04-22, 1 sida.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + medborgarförslag för handläggning



Ämne: \7B: Medborgarförslag

Skickat: den 22april 2021 17:54

Ämne: Medborgarförslag

Jag har hört att planer finns att bygga bostäder på den tomma tomten vid änden av Solvägen i Djurås.
Har också hört att det är färdröjt pga att de boende efter gatan inte tycker om förslaget av olika skäl.
Mitt förslag är att man gör en lte park där med soffor och kanske möjlighet för någon liten
näringsverksamhet, typ glass eller kaffeförsäljning. Finns mej veterligt inte någon plats där man kan sitta
utomhus i Djurås förutom utanför Konsum. Jag tror det skulle betyda mycket för en större åldrande
befolkning men även andra som t.ex. går till affären och gör sin inköp. Det harju blivit ganska förtätat vid
Fagerängen och det behövs lite öppna ytor med möjlighet för människor att träffas.

Hämta Outlook för Android

VARNING: Det här e-postmeddelandet kommer utanför organisationen. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor
om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.


