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Protokollet omfattar §§ 75-86 
 
Det noteras till protokollet att nämnden godkänner att Pontus Littmar 
och Kamonrat Laurin närvarar vid dagens sammanträde. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anders Hedenius 
Ordförande 

Caroline Mossberg  
Sekreterare 

 
 
 
 
Bertil Kjellberg  
Justerare 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Bertil Kjellberg (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Signe Weiss (M). 
 
_ _ _ _  
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§ 75  Information till Stadsbyggnadsnämnden - 
maj 2019 
(SBN-2019-00086-11) 
 
Utbildning 
Dagens sammanträde inleds kl. 10 med verksamhetsinformation från 
Gatuavdelningen. 
 
Förvaltningsövergripande 
Magnus Ydmark Stadsbyggnadsdirektör ger övergripande 
verksamhetsinformation om nedan stående punkter:  
 

• Webbseminarium om arkitektur och gestaltad miljö. 
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/kalender/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo--med-
riksarkitekten-helena-bjarnegard/ 

• Informationsmöte Södra kajen 25/5 
• Statistik – bygglovsärenden 2015-2019 
• KS-beslut 13/5 – om att återkomma i juni med förslag till 

åtgärder för att stärka kommunens ekonomiska resultat samt 
information om tidplan för arbetet fram till 
nämndssammanträdet i juni. 

 
Sanktionsavgifter bygglov 
Helene Abrahamsson Östlund, Bygglovavdelningen informerar om 
tillsynsansvaret  och beräkningsgrunder enligt Plan och bygglagen, 
och svarar på ledamöternas frågor.  
 
Uppföljning av Åtgärdsprogram friskare luft i Sundsvall  
Johanna Simonsson, Gatuavdelningen informerar om bakgrunden till 
programmet, föroreningars effekter på människan och redovisade 
status för åtgärder 2018, samt det fortsatta arbetet, och svarar på 
ledamöternas frågor.  
 
Resultatsamtal 
Anders Hedenius informerar/redogör för dialogmodellen som tagits 
fram i samverkan med Mittuniversitet och som är en del i den 
utvecklade styr- och ledningsmodellen som är under implementering. 
Resultatsamtalen genomförs med kommunledning och nämnds- och 
förvaltningsledning i samband med bokslut och delårsrapporter. 
Resultatsamtalet 10/5 fokuserade på delårsrapport 1 och avvikelser. 
_ _ _ _ 
 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo--med-riksarkitekten-helena-bjarnegard/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo--med-riksarkitekten-helena-bjarnegard/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo--med-riksarkitekten-helena-bjarnegard/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo--med-riksarkitekten-helena-bjarnegard/
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§ 76  Delårsrapport 1 2019 - 
stadsbyggnadsnämnden 
(SBN-2018-01313-13) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport jan-april 2019 inklusive förslag till 
målvärden för indikatorerna samt 
 
att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2019. 
 

Ärendet 
Delårsrapport jan-april 2019 omfattar uppföljning av nämndens 
måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi samt uppföljning av 
internkontrollplan för 2019. 

Överläggning 
Kristine Jonsson och Magnus Ydmark svarar på ledamöternas frågor. 
 
Protokollsanteckning 
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna önskar få följande 
anteckning noterad till protokollet, vilket ordföranden godkänner. 
 
Vi är bekymrade över de galopperande kostnaderna för 
snöröjningen. 
Vi ser inte att kostnaderna står i relation till den mängd snö som 
röjts under gångna säsongen. Vi kan inte heller se att åtgärder har 
satts in för att hålla ner kostnaderna.  
Liberalerna Moderaterna och Kristdemokraterna. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2018-01313-13 - Delårsrapport 1 2019 - 

stadsbyggnadsnämnden 
• Bilaga Delårsrapport 1 SBN, bilaga 1 
• Bilaga Uppföljning Internkontrollplan 2019, bilaga 2 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker via månadsrapporter och delårsrapport under året. 
_ _ _ _ 
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§ 77  Köpmannen 3, beslut om planbesked 
 (SBN-2019-00198-3) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt planbesked enligt PBL 5:2 
 
att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att påbörja planläggning 
enligt PBL 4:2 
 

Ärendet 
En restaurangbyggnad (”E-Street”, mellan Nytorget och Esplanaden) 
i 1-3 våningar på fastigheten Köpmannen 3 föreslås få tre våningar i 
sin helhet. Detta kräver ändring av gällande detaljplan, som endast 
tillåter en våning för den del av byggnaden som är vänd mot 
Esplanaden. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

05-08 - § 36 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00198-3 - Köpmannen 3, beslut om 

planbesked 
• Bilaga Översiktskarta 
• Bilaga 2281K-DP-306 KA 
• Bilaga Befintlig byggnad och förslag 
• Bilaga 2281K-DP-306 beskr 

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet inför 
antagande. 
_ _ _ _ 
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§ 78  Skravsätt 1:22 Karlsvik – nybyggnad av en 
klubblokal till Sjöräddningssällskapet 
 (SBN-2019-00563-1) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) ge 
bygglov för nybyggnad av klubblokal till Sjöräddningssällskapet 
 
Information      

• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser 
inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från 
den dagen då bygglovet vann laga kraft.  

• Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
innan startbesked givits. Se mer information i det separata 
dokumentet med information inför start- och slutbesked. 

• Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor 
efter det att beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar 
(POIT), förutsatt att startbesked för åtgärden har getts. Lovet 
kungörs två arbetsdagar efter att protokollet har justerats. 

• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen 
risk. 

• Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats av stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 

• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, 
förbud att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot 
nyttjanderätt av byggnaderna komma att tas ut av 
stadsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap. PBL. 

• Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden.  

• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 
kapitel, KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.  

Ärendet 
Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av en 
klubblokal för Sjöräddningssällskapet.  
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

05-08 - § 37 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00563-1 - Skravsätt 1:22 Karlsvik – 

nybyggnad av en klubblokal till Sjöräddningssällskapet 
• Bilaga Skravsätt 1.22 
_ _ _ _ 
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§ 79  Släggan 19 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
 (SBN-2019-00548-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap. 31 b § punkt 1 i plan- och bygglagen (2010:900) ge 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Släggan 19. 
 
Information 

• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser 
inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från 
den dagen då bygglovet vann laga kraft. Bygglovet medför 
inte rätt att påbörja den sökta åtgärden innan startbesked 
givits. 

Ärendet 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Släggan 19. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

05-08 - § 38 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00548-1 - Släggan 19 - Bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus 
• Bilaga Bilaga 1 Översiktskarta 
• Bilaga Bilaga 2 Ansökan om bygglov 
• Bilaga Bilaga 3 Bygglovhandlingar som ligger till grund för 

beslutet 
• Bilaga Bilaga 4 Överklagan skrivelse från Släggan 18 
• Bilaga Bilaga 5 Beslut Länsstyrelsen 
• Bilaga Bilaga 6 Fasadritningar från det tidigare beviljade 

bygglovet innan markhöjningen 
• Bilaga Bilaga 7 Kompletterande fotografier 
• Bilaga Bilaga 8 Kopia på skrivelse till grannar 
_ _ _ _ 
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§ 80  Njurunda-Näset 1:24 – Ansökan om bygglov 
för nybyggnad av garage/förråd 
 (SBN-2019-00541-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd med 
stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §. 
 
Information      

• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser 
inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från 
den dagen då bygglovet vann laga kraft.  

• Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
innan startbesked givits. Se mer information i det separata 
dokumentet med information inför start- och slutbesked. 

• Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor 
efter det att beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar 
(POIT), förutsatt att startbesked för åtgärden har getts. Lovet 
kungörs två arbetsdagar efter att protokollet har justerats. 

• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen 
risk. 

• Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats av stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 

• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, 
förbud att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot 
nyttjanderätt av byggnaderna komma att tas ut av 
stadsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap. PBL. 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage/förråd på 
fastigheten Njurunda-Näset 1:24.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

05-08 - § 39 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00541-1 - Njurunda-Näset 1:24 – 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage 
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• Bilaga översikt 
• Bilaga Ansökan 
• Bilaga Karta 
• Bilaga Fasad plan sektion 
• Bilaga Remissvar museum 
• Bilaga Grannyttrande 
• Bilaga Grannyttrande 2 
• Bilaga Grannyttrande 3 
• Bilaga Grannyttrande 4 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
_ _ _ _ 
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§ 81  Knölsta 1:137 – Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus med garage och 
uterum 
 (SBN-2019-00542-1) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
garage och uterum med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §.  
 
Information      

• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser 
inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från 
den dagen då bygglovet vann laga kraft.  

• Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
innan startbesked givits. Se mer information i det separata 
dokumentet med information inför start- och slutbesked. 

• Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor 
efter det att beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar 
(POIT), förutsatt att startbesked för åtgärden har getts. Lovet 
kungörs två arbetsdagar efter att protokollet har justerats. 

• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen 
risk. 

• Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats av stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 

• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, 
förbud att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot 
nyttjanderätt av byggnaderna komma att tas ut av 
stadsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap. PBL. 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av bostadshus med garage 
och uterum på fastigheten Knölsta 1:137.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

05-08 - § 40 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00542-1 - Knölsta 1:137 – Ansökan 

om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage och 
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uterum 
• Bilaga Översikt 
• Bilaga Ansökan 
• Bilaga köpeavtal 
• Bilaga fasad plan sit plan 
• Bilaga Grannytrande 1 
• Bilaga Grannytrande 2 
• Bilaga Bemötande 
_ _ _ _ 
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§ 82  Maj 1:51 – Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av fritidshus 
 (SBN-2019-00543-1) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med stöd 
av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §.  
 
Information      

• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser 
inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från 
den dagen då bygglovet vann laga kraft.  

• Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
innan startbesked givits. Se mer information i det separata 
dokumentet med information inför start- och slutbesked. 

• Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor 
efter det att beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar 
(POIT), förutsatt att startbesked för åtgärden har getts. Lovet 
kungörs två arbetsdagar efter att protokollet har justerats. 

• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen 
risk. 

• Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats av stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 

• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, 
förbud att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot 
nyttjanderätt av byggnaderna komma att tas ut av 
stadsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap. PBL. 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Maj 1:51.Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

05-08 - § 41 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00543-1 - Maj 1:51 – Ansökan om 

bygglov för nybyggnad av fritidshus 
• Bilaga Översikt 
• Bilaga Nybyggnadskarta 
• Bilaga Plan, fasad, sektion 
• Bilaga Fasader 
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• Bilaga Yttrande EON 
• Bilaga Yttrande miljö 
• Bilaga Grannyttrande 
• Bilaga Ansökan 
_ _ _ _ 
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§ 83  Östermalm 3:1 - Ansökan om bygglov för 
ombyggnad av Sundsvalls Resecentrum 
(SBN-2019-00416-5) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om bygglov för ombyggnad av Sundsvalls 
Resecentrum med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30a §. 
 
Information      

• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser 
inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från 
den dagen då bygglovet vann laga kraft.  

• Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
innan startbesked givits. Se mer information i det separata 
dokumentet med information inför start- och slutbesked. 

• Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor 
efter det att beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar 
(POIT), förutsatt att startbesked för åtgärden har getts. Lovet 
kungörs två arbetsdagar efter att protokollet har justerats. 

• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen 
risk. 

• Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha 
meddelats av stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL. 

• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift, 
förbud att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot 
nyttjanderätt av byggnaderna komma att tas ut av 
stadsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap. PBL. 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för ombyggnad av Sundsvalls Resecentrum, 
fastigheten Östermalm 3:1. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00416-5 - Östermalm 3:1 - 

Ansökan om bygglov för ombyggnad av Sundsvalls Resecentrum 
• Bilaga resecentrum bilagor 
• Bilaga träbyggnad fasader 
• Bilaga Resecentrum yttranden 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-05-22 17 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 84  Konferens/Seminarium - återrapportering 
maj 2019 
(SBN-2019-00340-4) 
 
 

Ärendet 
Återrapportering från Trafikseminarium den 2 maj. 
 
Signe Weiss (M), Lars Holmgren (L), Stefan Broman (S) och 
Magnus Persson (C) återrapporterar från trafikseminariet den 2 maj. 
 
Syftet med seminariet var att samlas och samtala kring nulägesbild 
och framtida målbild inför framtagande av en trafikstrategi. 
 
_ _ _ _ 
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§ 85  Redovisning av delegationsbeslut - maj 
2019 
(SBN-2019-00080-10) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av följande beslut fattade med 
stöd av delegation;  
 

Förvaltningsövergripande 
Beslut gällande att avslå begäran av allmän handling.  
(enligt delegation punkt 19.1) 
 
 
Kollektivtrafik och tillgänglighet 
Ärenden som rör p-tillstånd för funktionshindrade januari-april 2019 
(enligt delegation punkt 11.4)  
 
 
Mark- och exploateringsavdelningen 
Upplåtelse av tomträtt, upplåtelse av mark genom arrende eller annan 
nyttjanderätt till fastighet eller anläggning,  
(enligt delegation punkt 16.2, 16.3, 16.4) 
 
Köp och Försäljning av fastigheter 
(enligt delegation punkt 16.1) 
 
Avtal om servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt samt inrättande av 
gemensamhetsanläggningar 
(enligt delegation punkt 16.5) 
 
Fastighetsbildningsåtgärder 
(enligt delegation punkt 16.8) 
 
Upplåtelse av offentlig plats, mars-april 2019 
(enligt delegation punkt 13.1) 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-05-22 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
Planavdelningen  
Beslut att inte överklaga lantmäteriförrättningar, handlingar nr 85-98 
(enligt delegation punkt 9.2) 
 
 
Bygglovsavdelningen  
Ärenden som rör bostadsanpassning januari - april 2019 
(enligt delegation punkt 14.1)  
 
Lov-/Anmälningsärende 2019-04-16 – 2019-05-13 
(enligt delegation punkt 1.2.1 m fl) 
 
 
Gatuavdelningen, 2019-04-15 – 2019-05-13  
 
Lokala trafikföreskrifter 
(enligt delegation punkt 11.1) 
 
Trafikföreskrifter/Väghållarbeslut  
(enligt delegation punkt 11.2) 
 
Dispens från lokala trafikföreskrifter 
(enligt delegation punkt 11.3) 
 
Förordningen om flytt av fordon  
(enligt delegation punkt 10.1) 

Överläggning 
Leif Nilsson, avdelningschef bygglovavdelningen och Magnus 
Ydmark stadsbyggnadsdirektör svarar på ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00080-10 - Redovisning av 

delegationsbeslut - maj 2019 
• Bilaga Delegationsbeslut maj 
_ _ _ _ 
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Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-05-22 20 
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§ 86  Ärenden för kännedom - maj 2019 
(SBN-2019-00085-9) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
 
att lägga dokumentationen till handlingarna.  
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av följande dokumentation för 
kännedom;  
 
 
Planavdelningen 
Information om laga kraft vunnen detaljplan: 
2019-04-24 Bullervall och naturområde längs Njurundavägen. 
 
 
Brohuvudet 14 - Överklagande av antagande av detaljplan. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25 att anta detaljplan för 
Brohuvudet 14, byggandet av Studentbostäder vid campus Åkroken, 
har överklagas och överlämnats till Mark- och miljödomstolen för 
prövning.   
_ _ _ _ _  

 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00085-9 - Ärenden för kännedom - 

maj 2019 
• Bilaga För kännedom maj 
_ _ _ _ 
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Sammanträdesdatum 
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Övriga frågor  
 
 
 Signe Weiss (M) ställer en fråga om vem som är ansvarig att 

återställa stigen vid Klinten. 
 

- Gunnar Westerlund, avdelningschef mark- och 
exploatering återkommer med svar på nämndens 
sammanträde i juni. 

 
 Signe Weiss (M) ställer en fråga om status i arbetet med 

hastighetsöversyn för Sidsjövägen och Granloholmsleden från 
rondellen vid Metropol. 
 

- Maria Chruzander, avdelningschef gatuavdelningen 
återkommer med svar på nämndens sammanträde i 
juni. 

 
 Signe Weiss (M) ställer en fråga om uppställningsplatser för 

husbilar; Förutom husbilsställplatsen bakom kulturmagasinet, 
utreder man också andra alternativa? 

 
- Maria Chruzander, avdelningschef gatuavdelningen 

svarar att man både tittar på kortsiktiga som 
långsiktiga lösningar för husbilar.  

 
 Lars Holmgren (L) ställer en fråga om bron över Hulivägen 

kommer att ersättas? 
 

- Maria Chruzander besvarar frågan om den förstörda 
gångbron över Hulivägen, att arbete samt dialog 
pågår.  
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