KSF 2016/409

Justeringstillfällen - Kommunstyrelsen 2017
Datum för
Datum för möte

justering

Justeringspersoner

Justeringspersoner

2017-01-09

2017-01-12

Susanne Asserfors (S)

Erik Mårtensson (KD)

2017-02-13

2017-02-16

Annagreta Reinholdz(S)

Rolf Streijffert (SD)

2017-03-13

2017-03-16

Maria Truedsson (MP)

Stefan Liljengren (SD)

2017-04-03

2017-04-06

Christer Olsson (M)

Helena Ohlsson (SD)

2017-05-15

2017-05-18 Lars-Olof Andersson (C )

Jörgen Ekman (L)

2017-06-07 OBS! 2016-06-12 OBS!
onsdag

måndag

Anna Palm (M)

Fredrik Hanell (MP)

2017-08-14

2017-08-17

Susanne Asserfors (S)

Erik Mårtensson (KD)

2017-09-11

2017-09-14

Annagreta Reinholdz(S)

Rolf Streijffert (SD)

2017-10-09

2017-10-12

Maria Truedsson (MP)

Stefan Liljengren (SD)

2017-11-13

2017-11-16

Christer Olsson (M)

Helena Ohlsson (SD)

2017-12-04

2017-12-07 Lars-Olof Andersson (C )

2018-01-15

2018-01-18

Anna Palm (M)

Jörgen Ekman (L)
Fredrik Hanell (MP)

Datum och tid är preliminära och fastställs på mötet.
Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersätare, först i egna partiet, sedan
i "blockkonstelationen och sist till nämndsekreteraren.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/568

§ 367 Översikt - barn- och
utbildningsnämndens lokalförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
HFAB uppdras att ta fram ett finansieringsalternativ och lösningsförslag för Norra Rörum
innefattande förskola och fritids för 50 barn. Uppdraget ska redovisas januari 2017.
Förteckningen över processer och ansvar, bilaga § 367, godkänns.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram finansieringsförslag på helheten över
planerade projekt.
Inriktningen för förskola på Björkgatan ändras från kortsiktig till långsiktig plan.
Kommundirektören får i uppdrag att förhandla med Emiliaskolan om plats för moduler.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram på förslag på organisation och
processkartläggning för att driva dessa projekt.
Kommundirektören får i uppdrag att ta påskynda processen med att färdigställa Folkets
hus för tillfällig lokal för förskola.
Det behövs två stycken förskolor på vardera 8 avdelningar i tätorten Höör. De förslag på
placeringar som framgår av bilagan är preliminära.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har signalerat att utskottet vill ha ett samtal
med kommunstyrelsens arbetsutskott och HFAB för att få en översikt över
lokalsituationen, på vilka beslut som fattats rörande modulbyggnader samt gällande
tidsplan. Detta är nödvändigt för att kunna säkerställa att det finns tillräckligt med
förskole- och undervisningslokaler.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
HFAB uppdras att ta fram ett finansieringsalternativ och lösningsförslag för Norra Rörum
innefattande förskola och fritids för 50 barn. Uppdraget ska redovisas januari 2017.
Förteckningen över processer och ansvar, bilaga § 367, godkänns.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram finansieringsförslag på helheten över
planerade projekt.
Inriktningen för förskola på Björkgatan ändras från kortsiktig till långsiktig plan.
Kommundirektören får i uppdrag att förhandla med Emiliaskolan om plats för moduler.
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram på förslag på organisation och
Justerande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

processkartläggning för att driva dessa projekt.
Kommundirektören får i uppdrag att ta påskynda processen med att färdigställa Folkets
hus för tillfällig lokal för förskola.
Det behövs två stycken förskolor på vardera 8 avdelningar i tätorten Höör. De förslag på
placeringar som framgår av bilagan är preliminära.

Beslutsunderlag
1. 2016-08-15 KS §143beställning förskolemoduler.doc
2. DOC161 024.pdf (verksmästaren 1-2)
3. ansbygglovförskolemodulerBjörkgatan.pdf
4. Beställning dusch m.m. Munkarp skola.pdf
5. Bunau(2016-11-08 BUN AU §155)NorraRörum.doc
6. KS(2016-08-15 KS §144)NorraRörum.doc
7. 2016-10-25 KSAU §332 Ny förskola Sätofta.doc (rapport om ny förskola på
Sätoftaskolans område)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Enhet
Folkets hus FSK
Munkarp gul
Munkarp tegel
Humlan
Tjörnebo modul
Norra Rörums fsk
Björkgatan
Emilia modul
Emilia modul
Sätofta förskola
Åkersberg fsk
Höör Väster
Holma
Tjörnarp förskola
Konvaljen modul
Uteförskola
Scoutgården
Nya platser
Ack (platser)
Behov (ansökningar)
Ack (ansökningar)
Status

Kommentar
Bygglovsändring
staket mm
undersöks
hösten 2017, planändr
beslutsunderlag för beslu
hösten 2017, överkl.
Utan kök
Utökning+kök
hösten 2019
våren 2020
våren 2020
avvecklas hösten 2022
våren 2022
Ej aktuell längre
Under utredning
Ekonomi och miljö

Äger
KS
BUN
BUN
KS
HFAB
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
BUN
BUN
BUN
BUN
-

Avd Platser
1
15
2
30
2
30
1
12
1,5
23
3
45
4
60
4
60
2
30
8
120
8
120
8
120
4
60
4
60
1
15
2
30
0
0
56
830

jan-17 feb-17

mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18

15
30

mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18

-15
-30
-30

30
12
23
45

60
30

0
0

45
45

30
75

12 23
0
0
0 45 15
0
0
0
0
87 110 110 110 110 155 170 170 170 170 170

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

0
0

36
36

24
60

18
78

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9

15

9

12 10
90 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20

10

10

10

55

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Grundskolor och övriga verksamhetslokaler
Sätofta grundskola
Grundskola Kvarnbäck/Väster
Grundskola Enebacken
Ringsjöskolan 2.0 (renovering)
Ringsjöskolan ev utbyggnad
Totalt behov (-2025): ca 500 elevplatser

Äger
BUN
BUN
BUN
HFAB
BUN

Fritidshem Enebackeskolan

BUN

Fritidshem Sätoftaskolan
IM/VUX framtida lokaler

KS
BUN

Perspektiv
10-15 år
5-10 år
hösten 2019

Nu, fskprojektet

Hyreskostnad av pengen
18 000 kr
Antal barn
305
Finansiering per år
5 490 000 kr

Aktiviteter
HFAB tar fram finansieringsalternativ till Norra Rörum.
HFAB tar fram lösningsförslag.
Ansvarsfördelning enligt Excel-arket per idag.
Michael Andersson fick i ansvar att ta fram finansiering på hela lösningen
Björkgatan ligger på Miljö och bygg för att få tillstånd (ev långsiktig plan)
Michael Andersson får i uppdrag att förhandla med Emilia.
Michael/Uppdrag om organisation och processkartläggning för framdrift/projektmMichael Andersson fick i uppdrag att påskynda processen med Folkets hus
Michael: Princip: två x 8 avdelning fsk i tätorten (inom planen 2020)

jan-17
jan-17
nov-16
dec-16

dec-16

N Rörum
2017-01-30

Förskola – Norra Rörum
Uppdrag
HFAB uppdras att ta fram
ett finansieringsalternativ
och lösningsförslag för
Norra Rörum
innefattande förskola och
fritids för 50 barn
Långsiktig lösning

Ø

Ø
Ø
Ø

Metod
Tengboms arkitektbyrå
tog fram ett
rumsfunktionsprogram
BBR
Boverkets
rekommendationer
Arbetsmiljöverkets krav

Fakta skolan
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Hyra 918 252 kr/år
Bokfört värde 5,5 milj
Innevarande kontrakt 2034
-12-31
Uppvärmning pellets/olja
Fastighet 12 680 kvm
Skolan i två plan 744 kvm
Idrottshall 395 kvm
Förskola/fritids 168 kvm
En lägenhet 99 kvm

Flytta in i skolan
Ø
Ø

Utvärderat beställningen
från 2016-08-19
Förslaget utdömt:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Lokalytan räcker inte till
Entrén klarar inte logistiken
vid hämtning och lämning
Mathanteringen är inte löst
Toaletterna är för få
Tillgängligheten inte löst

Bygga ut befintlig skola

Bygga ut befintlig skola
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Plan 2: samtliga
Barnutrymmena
Plan 1: (delvis under mark)
Personalens lokaler
Utbyggnad drygt 200 kvm
med entré toaletter och kök
Ny hiss som binder
samman samtliga
våningsplan
Skolan inte byggd för
förskola så trots
utbyggnaden kvarstår
många kompromisser

Bygga ut befintlig skola
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Vistelseytan för barn 6,3 kvm
(boverket rekommenderar 7,0)
Befintlig uppvärmning klarar ej
utbyggnaden.
Fönsterna sitter på 1000 mm BBR
max 700 mm.
Akustik och ljudnivån måste ses
över
Handikapptoalett måste finnas på
varje våningsplan
Trots utbyggnaden blir trapphuset
en trång sektor och avdelningarna
måste schemalägga ut och in
Korridoren blir
samlingslokalen/torget, lång smal
som inte lämplig för samlingar

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ett skötrum med enskilda
toaletter delas av alla tre
avdelningarna
Skötrummen har ingen visuell
kontakt med de pedagogiska
utrymmena
All mat ink mellanmål måste
transporteras från köket då
avdelningarna saknar
köksinredning.
Personalfunktionerna är långt
ifrån avdelningarna
Personalfunktionerna ligger
halvt under markytan vilket
upplevs negativt

Rivning och Nybyggnation

Rivning och Nyproduktion
I detta alternativ har inga
kompromisser gjorts utan en
modern förskola skissad
utifrån ett
rumsfunktionsprogram som
följer alla myndighetskrav.
Hyreskalkylen bygger på:
Ø Nyproduktion på 660 kvm
(7,0 kvm/barn)
Ø Rivning och utrangering av
skolbyggnaden
Ø Idrottshallen behålls och
fräschas upp
Ø Längan byggs om till 3 st
lägenheter

Rivning och Nyproduktion

Hyran för ny förskola med ny utemiljö,
uppfräschad idrottshall och 3 st lägenheter (2
nya) 1 870 000 kr/år (25:åigt hyresavtal),
ökning med 950 000 kr/år.
(3 miljoner HFABs kostnad)
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/568

§ 13 Återrapportering från HFAB angående
Norra Rörums skola
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Höörs Fastighets AB (HFAB), kommundirektören och barn- och utbildningsnämnden får i
uppdrag att ta fram ett förslag till förskola och pedagogisk omsorg för 50 barn i Norra
Rörum. Förslaget ska utgå från den förstudie som HFAB presenterat vid dagens möte. En
första återrapportering ska ske vid kommunstyrelsen i april 2017.
Ordföranden hälsar tf. VD Lars Anebreid välkommen åter till Höörs kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 november att ge Höörs Fastighets AB
i uppdrag att ta fram ett finansieringsalternativ och lösningsförslag för Norra Rörum
innefattande förskola och fritids för 50 barn. Uppdraget skulle redovisas i januari 2017.
Höörs Fastighets AB:s VD Kristina Forslund har bjudits in för att presentera bolagets
förslag. Tf. VD Lars Anebreid presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott, han ska
vara tillförordnad VD i HFAB tills dess att en ny VD har rekryterats och är på plats. Lars
Anebreid ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde för att föredra ärendet.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-22 (2016-11-22 KSAU §367).doc
2. Protokollsbilaga - Forskolor 2017 - planering 2016-11-22 (1).pdf
3. N Rörum KSAU 20170130.pptx (VD:ns bildspel).
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/43

§ 33 Lokalbehov för barn- och utbildnings- och
socialsektor
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Tidsplan för lokalförsörjning godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Tidsplanen ska kompletteras med Norra Rörums skola 2018/2019 och de gruppbostäder
som planeras av HFAB 2021/2022.

Ärendebeskrivning
Gruppen för strategisk lokalförsörjning har av kommundirektören fått i uppdrag att göra en
översyn av lokalbehovet för barn- och utbildningssektorn och socialsektor. Gruppen
består av: Lars Frostemark, Karin Kallioniemi, Rolf Carlsson och Michael Andersson.
Gruppen har nu analyserat förvaltningarnas framtida lokalbehov och sammanställt en
tidsplan för när de olika behoven behöver mötas, lämnat en översikt av behovet, tidsplan
för lokalförsörjning.
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott ska behovet av detaljplanering
diskuteras och beslutas.
Förvaltningen har nu identifierat behoven och ska nu arbeta med att ta fram förslag på
platser för byggnation. Först efter att dessa förslag godkänts av kommunstyrelsen kan
planuppdrag ges och projektering planeras.

Beslutsunderlag
Tidslinje Lokalförsörjning.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Strategisk lokalförsörjning 2018 -

2017-02-01

Bostäder HFAB
(Kungshällan)
LSS, Trygghet
eller annat enligt
kommunens
ösnkemål
AAAA
Nybyggnatio
n förskola
Åkersberg/K
varnbäck
6-8 avd.

Särskilt
boende 60
platser.
Ersätter
köpta externa
platser

Trygghetsboe
nde Västra
stationsomr.
Riksbyggen

2017

2018

2019

2020

DDDD
Lärcentrum
för
gymnasiets
Introduktions
program och
vuxenutb.

2021

Flytt av
gatukontoret
för att
möjilggöra
bostadsexplo
atering

IIII
Tjörnarps
förskola

2022

2023

2024

Gruppbostäd
er LSS ökat
årligt behov
med 1 plats

2025

BBBB
Förskola
västra Höör
Nytt Bibliotek
Norra
Rörums
skola

FFFF
Nybyggnation
Sätofta
förskola,
matsal och
kök samt
ombyggnation
av skolan

Gruppbostäd
er LSS
ökat årligt
CCCC
Nybyggnationbehov med 1
grundskola F-plats
6 västra Höör

ÅVC - flytt till
Industriområde
Syd.
Bostäder på
Centrala
Industriomr?

Ny
förvaltningsb
yggnad
(kommunhus
)

2026

2027

FFFF
Nybyggnation
Sätofta
förskola,
matsal och
kök samt
ombyggnation
av skolan

CCCC
Nybyggnation
grundskola F6 västra Höör

lokalförsörjning 2018 -

Särskilt
boende 60
platser.
En % ökning
av antal pers
över 80 år
som beslut .

2027

AAAA Nybyggnation förskola, Åkersberg
Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt
som antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 170 (2016-2025).
Barn- och utbildningsnämnden vill göra en projektering för nybyggnation av förskola i
västra Höör där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För att uppnå god ekonomisk
hushållning bedöms en samlokalisering av en förskola och tillhörande kök ske, gärna
samtidigt och samordnat med nybyggnation av en F-6 skola. Väntad investeringskostnad
för förskolan utgör 35 000 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 3 500 tkr (10
%).

BBBB Nybyggnation förskola i västra Höör
Permanenta förskolelokaler behövs för att ersätta de modulbyggnationer som kommer att
etableras under 2017 i centrala Höör. Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt
hög efterfrågan på platser. Barn- och utbildningsnämnden vill göra en projektering för
nybyggnation av förskola i västra Höör där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För
att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en förskola och
tillhörande kök ske.

CCCC Nybyggnation grundskola F-6 i västra Höör
Enligt befolkningsprognosen väntas en ökning med ytterligare 345 grundskoleelever (2016-2025).
Av dessa beräknas ca 200 vara i ålder 6-12 år. Nuvarande Enebackeskolan har uppemot 600
elever idag och rymmer inte fler klasser. En väntad totalvolym motsvarande 800 elever åk F-6
bör fördelas på två enheter. En ny skola behöver byggas i centrala Höör, gärna i västra delen av
Höörs centralort där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För att uppnå god ekonomisk hushållning
bedöms en samlokalisering av en F-6 skola ske tillsammans med nybyggnation av en förskola och tillhörande kök.
Barn- och utbildningsnämnden vill projektera för en nybyggnation av grundskola F-6 i västra Höör.
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TEKNISKA NÄMNDEN

Dnr TN 2016/168

§ 102 Balans i uppdrag inom detaljplanering
och resurser.
Beslut
Tekniska beslutar:
Informationen översänds till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Under 2016 har det varit en stor ökning i antal detaljplaneuppdrag både de internt
initierade och de externt initierade detaljplanerna. Efterfrågan på tomtmark har ökat, både
inom bostadsbyggande och verksamhetsområde. En del av dessa detaljplaner är av hög
komplexitet. I slutet av 2015 gjordes bedömningen att vi inte skulle få någon ökad mängd
uppdrag, snarare att mängden planuppdrag fortsatt skulle vara relativt låg. Mot bakgrund
av detta lämnades en personalresurs över till Planerings- och utvecklingsenheten som
hade brist på personal.

För att lösa; dels de aktuella- samt kommande uppdrag, dels arbetet med digitalisering av
detaljplanebestämmelserna (för att öka tillgängligheten mot allmänheten), bedömer vi att
det finns ett behov av att ta in en personalresurs 2017; och med det finns en risk att den
personalresursen inte ryms fullt ut inom den befintliga budgetramen.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

ord

KolumKolumn4

Ärendelogg detaljplaner KSF 2013/290

Kolumn5

Kolu KolumKolumn13

Kolumn14

Kolumn15

Kolumn17

För redovisning i KSAU 16-02-29

Pågående planärenden (prio 1-3) 2016-09-06

BESLUT
Förf. Planuppdrag

Dnr

Prio Fin* Program

Kursivt avser planerad fortsättning
SAMRÅD

GRANSKNINGANTAGANDE

Sätofta 18:53 (förskola mm)

U

2015-11-12

2015/393

1

ID

2016-06-07 höst 2016

Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter - Ändring Södra delen

E

2014-11-13

2014/289

1

ID

nej

Bosjökloster 1:595 (Blommeröd, bostäder)

N

2010-06-01

2009/24

2

X

2010-11-09 senhöst 2016

Bokeshall-Bokeslund (ökade byggrätter)

N

2000-03-01

1999/236

1

Ö

nej

vinter 2016-17

Fogdaröd 8:2 (bostäder)

U

2016-01-11

2015/445

1

X

nej

vinter 2016-17

Kv. Skogsviolen (bostäder, omdisponering av mark)

S

2015-11-10

2005/71

1

ID

nej

2016-03-14 vinter 2016-17

Ängsbyn (ändring till skydd för kulturmiljö)

S

2015-10-12

2012/234

2

Ö

nej

okt 2016

Sätofta 9:42 (villor, antal?)

N

2013-09-24

2012/181

2

X

inväntar plankostnadsavtal

Höör 55:8 (bostäder mellan Ekeliden och Höörsån)

U

2015-05-19

2011/333

2

X

inväntar plankostnadsavtal

Bosjökloster 1:33 (villor, antal?)

N

2013-10-17

2012/352

2

X

avskrives efter dialog med intressenten

Kvarnbäck etapp III (omarbetning av byggrätter)

S

2016-05-09

2016/214

2

X

inväntar kontrakt och plankostnadsavtal

Ekeliden 3 (tillåta carportar)

S

2016-08-10

2016/272

2

X

inväntar plankostnadsavtal

Rosmarinen 4-7 (omarbetning av byggrätter)

S

2016-09-10

2016/423

1

ID

nej

Räven 1 m fl (Västra Stationsområdet)

U

2016-09-12

2016/382

1

ID

2014-09-11 vinter 2016-17

N

2001-11-07

2001/238

X

Företaget har idag inga planer på utvidgning och
planuppdraget saknar därför relevans.

höst 2016

höst 2016

Avförs från listan
Sätofta 20:2 (Jägersbo, camping).

Fin* anger faktureringsslag: ID=inern deb.

X= extern deb.Tid faktureras enligt Plankostnadsavtal

Ö= tid ingår i verksamhetens budget, debiteras ej

Vilande
Snogeröd 2:56 (Isakstorp, nya bostäder)

N

2007-03-13

2007/85 (2010/

Kv. Lugnet (trygghetsbost 1-3 v ca 21 lgh?)

N

2011-12-08

2011/178

Orup (bostäder 20 hus x3-6 lgh +bevarande)

N

2000-08-09

2010/109

Fin* anger faktureringsslag: ID=inern deb.

X

ID(X) Behov förväntas om några år

X= extern deb.Tid faktureras enligt Plankostnadsavtal

Detaljpan för förskola kv. Tigern samt
ytterligare ett planuppdrag för bostäder har
tillkommit sen senaste uppdateringen.

Liten efterfrågan, avvakta översiktsplan

X

Aktualiserad bedömning vid ny intressent

Ö= tid ingår i verksamhetens budget, debiteras ej

ord

KolumKolumn4

Ärendelogg detaljplaner KSF 2013/290

Kolumn5

Kolu KolumKolumn13

Kolumn14

Kolumn15

Kolumn17

För redovisning i KSAU 16-02-29

Pågående planärenden (prio 1-3) 2016-09-06

BESLUT
Förf. Planuppdrag

Dnr

Prio Fin* Program

Kursivt avser planerad fortsättning
SAMRÅD

GRANSKNINGANTAGANDE

Sätofta 18:53 (förskola mm)

U

2015-11-12

2015/393

1

ID

2016-06-07 höst 2016

Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter - Ändring Södra delen

E

2014-11-13

2014/289

1

ID

nej

Bosjökloster 1:595 (Blommeröd, bostäder)

N

2010-06-01

2009/24

2

X

2010-11-09 senhöst 2016

Bokeshall-Bokeslund (ökade byggrätter)

N

2000-03-01

1999/236

1

Ö

nej

vinter 2016-17

Fogdaröd 8:2 (bostäder)

U

2016-01-11

2015/445

1

X

nej

vinter 2016-17

Kv. Skogsviolen (bostäder, omdisponering av mark)

S

2015-11-10

2005/71

1

ID

nej

2016-03-14 vinter 2016-17

Ängsbyn (ändring till skydd för kulturmiljö)

S

2015-10-12

2012/234

2

Ö

nej

okt 2016

Sätofta 9:42 (villor, antal?)

N

2013-09-24

2012/181

2

X

inväntar plankostnadsavtal

Höör 55:8 (bostäder mellan Ekeliden och Höörsån)

U

2015-05-19

2011/333

2

X

inväntar plankostnadsavtal

Bosjökloster 1:33 (villor, antal?)

N

2013-10-17

2012/352

2

X

avskrives efter dialog med intressenten

Kvarnbäck etapp III (omarbetning av byggrätter)

S

2016-05-09

2016/214

2

X

inväntar kontrakt och plankostnadsavtal

Ekeliden 3 (tillåta carportar)

S

2016-08-10

2016/272

2

X

inväntar plankostnadsavtal

Rosmarinen 4-7 (omarbetning av byggrätter)

S

2016-09-10

2016/423

1

ID

nej

Räven 1 m fl (Västra Stationsområdet)

U

2016-09-12

2016/382

1

ID

2014-09-11 vinter 2016-17

N

2001-11-07

2001/238

X

Företaget har idag inga planer på utvidgning och
planuppdraget saknar därför relevans.

höst 2016

höst 2016

Avförs från listan
Sätofta 20:2 (Jägersbo, camping).

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2014/354

§ 156

Ramjustering i budget för 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. 200 000 kr överförs från VA/GIS skattefinansierade verksamhetsbudget till
kommunstyrelsens budget.
2. Motsvarande summa ska överföras även i budget för 2017.

Ärendebeskrivning
Från och med 2016-01-01 överfördes en heltidstjänst som planarkitekt från Plan- och GIS
till Planerings- och utvecklingsenheten. Motivet var att stärka arbetet med de
övergripande strategiska planeringsfrågorna samtidigt som behovet av att arbeta med att
ta fram nya detaljplaner hade minskat något.
Den finansieringsmodell som diskuterades var att 200 000 kronor anslogs från planeringsoch utvecklingsenheten med hänvisning till minskat behov av externa tjänster.
Resterande del skulle finansieras från Plan- och GIS verksamhet. Någon justering har
emellertid inte gjorts än.

Beslutsunderlag
1. Ramjustering VAGIS skatt till KS planarkitekt.docx
2. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §255).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-31
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/651

§ 34 Informationsärende: Balans i uppdrag
inom detaljplanering och resurser vid
Samhällsbyggnadssektorn
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Planenheten får utöka bemanningen med en planarkitekt. Beslutet ska finansieras inom
befintlig budgetram.

Ärendebeskrivning
Under 2016 har det varit en stor ökning i antal detaljplaneuppdrag både de internt
initierade och de externt initierade detaljplanerna. Efterfrågan på tomtmark har ökat, både
inom bostadsbyggande och verksamhetsområde. En del av dessa detaljplaner är av hög
komplexitet. I slutet av 2015 gjordes bedömningen att vi inte skulle få någon ökad mängd
uppdrag, snarare att mängden planuppdrag fortsatt skulle vara relativt låg. Mot bakgrund
av detta lämnades en personalresurs över till Planerings- och utvecklingsenheten som
hade brist på personal.
För att lösa; dels de aktuella- samt kommande uppdrag, dels arbetet med digitalisering av
detaljplanebestämmelserna (för att öka tillgängligheten mot allmänheten), bedömer vi att
det finns ett behov av att ta in en personalresurs 2017; och med det finns en risk att den
personalresursen inte ryms fullt ut inom den befintliga budgetramen.
Tekniska nämnden beslöt 2016-12-07, § 102 att informera kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. 2016-12-07 TN § 102 resurs detaljplanering.doc
2. Ärendelogg DP sept 2016.pdf
3. Kommunfullmäktige 2016-12-21 (2016-12-21 KF §156).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-01-04

Diarienummer

KSF 2017/56

Samhällsbyggnadssektorn

Mark- och fastighetsstratig

Till
Kommunstyrelsen

Ang. fastigheter utbjudna till försäljning.
Ett antal fastigheter, en inom planområde för ”Verksamhetsområde Syd” och fem belägna direkt
söder om nämnda område, är utbjudna till försäljning. Fastigheterna är markerade med rött på
bilagd karta. Fastighetsbeteckningarna är Höörsgård 6, Sätofta 9:20, 4:12-14 samt Höörsgård 18.
Fastigheterna utbjuds i två ”paket”. Dels Höörsgård 6 som en försäljning, dels övriga tillsammans.
Det finns givetvis möjlighet att förvärva samtliga.
Bedömningen vid beredning av ärendet är att Höörsgård 6 är intressant för kommunen att förvärva.
Fastigheten som har en yta på 18 774 kvm är planlagd för industri och fullt möjlig för ändamålet.
Den kan mycket väl användas som alternativ etableringsyta för antingen återvinningscentralen eller
Gatuförrådet som ett steg i riktningen att omvandla det centrala industriområdet till bostäder.
Marknadsvärdet är av Värderingsinstitutet i Skåne AB bedömt till 1,7 miljoner kronor, vilket får
anses som en skälig prisindikation.
Övriga fastigheter, belägna söder om/utanför planlagd mark, bedöms utifrån nuvarande
planeringsförutsättningar vara av mindre intresse. Både i gällande översiktsplan (2002) och i arbetet
med ny översiktsplan är tanken att tätorten även fortsättningsvis ska sluta direkt söder om
markvägen som går in till Bäckagården (se bifogat utdrag ur förslag till ny översiktsplan). Norr om
markvägen är marken planlagd för verksamheter och natur. Söder om vägen är marken inte
detaljplanerad. Här är avsikten både i gällande översiktsplan och i arbetet med ny översiktsplan att
marken ska utvecklas för natur, vattenvård och friluftsliv kopplat till Höörsån och Sätofta Hed. Om
dessa fastigheter ska förvärvas bör kommunens värdering utgå från att nuvarande användning,
jordbruk/natur, ska fortsätta.
(Samtliga värderingsutlåtande bifogas, (4 st), förutom ovan nämnda kartor.)
Förslag till beslut;
Att uppdra åt undertecknad att meddela kommunens intresse av att förvärva Höörsgård 6, samt att
genomföra köp till ett pris som delegeras åt kommundirektören att besluta.
Lars Frostemark

Mark o Fastighetsstrateg
0413-28136
lars.frostemark@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/56

§ 42 Förvärv av fastigheter utbjudna till
försäljning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Kommundirektören uppdras att i kommande auktion lägga bud på de fastigheter
kommunen är intresserade av.
2. Kommundirektören uppdras att genomföra köp till ett pris som delegeras åt
kommundirektören att besluta enligt dagens diskussion.

Ärendebeskrivning
Ett antal fastigheter, en inom planområde för ”Verksamhetsområde Syd” och fem belägna
direkt söder om nämnda område, är utbjudna till försäljning. Fastigheterna är markerade
med rött på bilagd karta. Fastighetsbeteckningarna är Höörsgård 6, Sätofta 9:20, 4:12-14
samt Höörsgård 18.
Fastigheterna utbjuds i två ”paket”. Dels Höörsgård 6 som en försäljning, dels övriga
tillsammans. Det finns givetvis möjlighet att förvärva samtliga.
Bedömningen vid beredning av ärendet är att Höörsgård 6 är intressant för kommunen att
förvärva. Fastigheten som har en yta på 18 774 kvm är planlagd för industri och fullt
möjlig för ändamålet. Den kan mycket väl användas som alternativ etableringsyta för
antingen återvinningscentralen eller Gatuförrådet som ett steg i riktningen att omvandla
det centrala industriområdet till bostäder. Marknadsvärdet är av Värderingsinstitutet i
Skåne AB bedömt till 1,7 miljoner kronor, vilket får anses som en skälig prisindikation.
Övriga fastigheter, belägna söder om/utanför planlagd mark, bedöms utifrån nuvarande
planeringsförutsättningar vara av mindre intresse. Både i gällande översiktsplan (2002)
och i arbetet med ny översiktsplan är tanken att tätorten även fortsättningsvis ska sluta
direkt söder om markvägen som går in till Bäckagården (se bifogat utdrag ur förslag till ny
översiktsplan). Norr om markvägen är marken planlagd för verksamheter och natur. Söder
om vägen är marken inte detaljplanerad. Här är avsikten både i gällande översiktsplan
och i arbetet med ny översiktsplan att marken ska utvecklas för natur, vattenvård och
friluftsliv kopplat till Höörsån och Sätofta Hed. Om dessa fastigheter ska förvärvas bör
kommunens värdering utgå från att nuvarande användning, jordbruk/natur, ska fortsätta.
(Samtliga värderingsutlåtande bifogas, (4 st), förutom ovan nämnda kartor.) Det kommer
att bli en auktion i veckan. Kommunstyrelsens ordförande får enligt gällande
delegeringsordning fatta beslut i brådskande ärenden men önskar kommunstyrelsens
arbetsutskotts inställning i frågan.

Beslutsunderlag
1. Till KS Fastighetsköp Malmgren .docx
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2. Värderingsutlåtande.pdf
3. Markanvändning ÖP.pdf
4. Bil FastighetsköpMalmgren.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/661

§ 20 Godkännande av arrendeavtal - Höör
Ekeröd 5:1 och MERAB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Arrendeavtal mellan Mellanskånes Renhållnings AB och Höörs kommun avseende del av
fastighet Höör Ekeröd 5:1 godkänns.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har tecknat ett arrendeavtal med Mellanskånes Renhållnings AB.
Arrendet omfattar del av fastigheten Höör Ekeröd 5:1. Mellanskånes Renhållnings AB har
arrenderat fastigheten sedan 1997 och det är nu fråga om uppsägning av det gamla
avtalet och tecknande av ett nytt avtal som ersätter det gamla. Avtalet har undertecknats
den 15 december 2016 och kommunstyrelsens godkännande av avtalet är en
förutsättning för avtalets giltighet.

Beslutsunderlag
1. Avtal om lägenhetsarrande.pdf
2. Uppsägning av avtal.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Datum

Sida

2016-12-09

1 (3)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Åkersberg
1:94 och Exploateringsavtal för Åkersberg 1:95.
Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats:
Höörs kommun, org. nr. 212000-1116
Box 53, 243 21 Höör
Kontaktperson: Rolf Carlsson, 0413-284 80, rolf.carlsson@hoor.se
Tomtteamet AB, org. nr. 556312-1085
Brattenborgsvägen 99, 269 96 Båstad
Kontaktperson: Peter Bosson, 070-600 03 50 Peter Bosson peter.bosson@anebyhusgruppen.se
Åkersbergs Exploaterings AB, org. nr. 556697-4274
Box 23, 296 21 Åhus
Kontaktperson: Peter Bosson, 070-600 03 50 Peter Bosson peter.bosson@anebyhusgruppen.se
1. Avtalets första punkt
Detta avtal ska ses som ett tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Åkersberg 1:94 daterat 2006-10-04
och Exploateringsavtal för Åkersberg 1:95 daterat 2006-10-04.
2. Omfattning
Avtalet reglerar fullgörandet av Exploateringsavtal, parternas förhållande inom området, samt hur
ekonomisk ersättning ska erläggas för arbete som parterna utför åt varandra. Som grund för Avtalet
skall Exploateringsavtal för Åkersberg 1:94 och Exploateringsavtal för Åkersberg 1:95, samt till dessa
avtal tecknade tilläggsavtal daterade 2007-09-03.
Detta avtal kompletterar tidigare Exploateringsavtal och reviderar detsamma i punkterna 1-7.
Jämte detta avtal ska även köpeavtal för fastigheterna Trattkantarellen 1, Blåmusseronen 3 och
Toppmurklan 1 tecknas.
3. Organisation
Kommunens ombud är Samhällbyggnadschef f.n. Rolf Carlsson.
Exploatörens ombud är Peter Bosson.
Ombuden äger rätt att företräda respektive part inom ramen för detta Avtal.
Ombudens företrädesrätt skall styrkas genom skriftlig dokumentation från resp. part.
Kommunombudet har inte rätt att besluta i frågor som gäller myndighetsutövning.
Varje part har rätt att ändra ombud under avtalstiden. Ändring av ombud skall underrättas den andra
parten skriftligt.

4.

Kostnads– och utförandeansvar

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Datum

Sida

2016-12-09

2 (3)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Kommunen utför och bekostar färdigställandet av allmän platsmark inom Etapp A (se kartbilaga 1) i
enlighet med ursprungligt Exploateringsavtal. Ändringar av tekniska lösningar jämfört med ursprung
anges i särskilt PM.
Exploatören utför och bekostar anläggandet av allmän platsmark inom Etapp B (se kartbilaga 1) i
enlighet med ursprungligt Exploateringsavtal. Ändringar av tekniska lösningar jämfört med ursprung
anges i särskilt PM.
5. Köp av fastighet
Kommunen åtar sig och har rätt att köpa fastigheterna Trattkantarellen 1, Blåmusseronen 3 och
Toppmurklan 1 inom området, till en kostnad om 2 300 000 kr inkl. anslutningsavgift för vatten och
avlopp, inklusive mervärdeskatt.
Separat köpebrev ska tecknas mellan avtalsparterna.
Köparen äger tillträde till fastigheterna per 2017-01-15.
6. Tidsplan
Kommunen utför färdigställandet av allmän platsmark inom Etapp A under år 2017.
Exploatören utför färdigställandet av allmän platsmark inom Etapp B senast under år 2020.
7. Säkerhet för åtagandets fullgörande
För rätta fullgörande av Exploatörens skyldighet gentemot Kommunen enligt Avtalet ska Exploatören
ställa säkerhet i form av bankgaranti, eller annan säkerhet som kommunen kan acceptera om kronor
1 000 000 kr, samtidigt med avtalets tecknande. Säkerheten skall gälla intill dess samtliga
skyldigheter uppfyllts enligt detta avtal.
Bankgaranti/pantbrev: Tomtteamet 74 000kr, Åkersbergs Exploaterings AB 226 000kr
Säkerhet i form av fastighet: Toppmurklan 3, 700 000 kr
8. Överlåtelse av avtalet
Avtalet får inte, utan Kommunens skriftliga medgivande, överlåtas på annan part.
9. Tvist
Tvist mellan Kommunen och Exploatören med anledning av Avtalet avgörs av allmän domstol enligt
svensk lag.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit vardera ett.

För Höörs kommun

För Tomteamet AB och Åkersbergs
Exploaterings AB

Ort och datum

Ort och datum

Datum

Sida

2016-12-09
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SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Förnamn Efternamn

För Höörs kommun

Ort och datum

Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn

o
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DOKUMENTTYP
Datum

Diarienummer

2016-12-09
SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Särskilt tekniskt PM – Höör väster/Åkersberg
Detta särskilda tekniska PM reglerar standardförändringar i slutförande av exploateringsarbetena
jämfört med ”Tekniskt PM bilaga A daterad 2006-10-09” som är bilagd de ursprungliga
exploateringsavtalen. Vidare klargör detta PM även de uppskattade kostnaderna för färdigställandet.

Upphöjda
korsningar/gupp

Figur 1. Indelning av området efter gällande detaljplan, 1267-P07-135, Åkersberg 1:94 m.fl. fastigheter.

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
tekniskanamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Sida
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DOKUMENTTYP
Datum

Diarienummer

2016-12-09
SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Figur 2. Infartsgatan till området, Per Nils väg. Ogräs i planerade gångytor/gångbanor
som måste tas bort.

Standardförändringar i utförandet:
Upphöjningen i korsningar/gupp utförs i asfalt istället för i betongmarksten. Ytorna har legat längre
tid i bär-/förstärkningslager med genomväxt ogräs som följd varför de först måste skrapas av ner till
ogräsfritt djup innan nytt överbyggnadsmaterial tillförs.
Gångbana/gångyta för lokalgata utförs i asfalt istället för i betongmarksten. Ytorna har legat längre tid
i bär-/förstärkningslager med genomväxt ogräs som följd varför de först måste skrapas av ner till
ogräsfritt djup innan nytt överbyggnadsmaterial tillförs. Ytor inom kvartersmark samt ytorna för
genomförande av A i figur 1 innehåller jordhögar samt sly/träd.
”Upprensning” enligt ovan behöver göras innan anläggningsarbeten kan påbörjas.
Vissa mindre anpassningar i utförandet kan bli aktuella vid färdigställandet av område A enligt figur
1.

Skötsel av området:
Kommunen övertar skötselansvaret från 2016-12-20.
Uppskattade kostnader:
Markarbeten för område A enligt figur 1: ca 2.000.000kr.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/662

§ 21 Försäljning av exploateringsfastigheter på
Åkersbergsområdet - Lilys väg
(Bossonområdet)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Höörs kommun ska sälja fastigheterna Trattkantarellen 1, Toppmurklan 1 och
Blåmusseronen 3 till Höörs Fastighet AB.
2. Förvaltningen ska inleda förhandlingar med HFAB i syfte att uppföra hyresrätter på
fastigheterna.

Ärendebeskrivning
Kommunen har tecknat bilagt avtal, ”Tilläggsavtal till Exploateringsavtal för
Åkersberg…..”, med företrädare för Exploateringsaktiebolaget Tomtteamet i Höör och
Åkersbergs Exploaterings AB, som bland annat innefattar köp av fastigheterna
Trattkantarellen 1, Toppmurklan 1 och Blåmusseronen 3, rödmarkerade på bifogad karta.
Avsikten med förvärvet är att genom försäljning överlåta fastigheterna till Höörs
Fastighets AB med uppdrag åt bolaget att uppföra bostäder, med i första hand
upplåtelseformen hyresrätter.
Mark- och fastighetsstrategen anser att det behövs mer tid för förvaltningen att föreslå en
bra strategi för fastigheterna. Han har dock i beslutsbilaga 5 gjort en illustration på hur en
tänkbar användning kan se ut.
Yrkanden
Camilla Källström (M) föreslår att beslutspunkt 2 ska ändras till:
Förvaltningen ska inleda förhandlingar med HFAB i syfte att uppföra hyresrätter på
fastigheterna.

Beslutsunderlag
1. Exploateringsavtal Åkersberg 1.94o95.pdf
2. Avtal Tomtteamet Bosson.docx
3. Karta Trattk m fl (2).pdf
4. Särskilt tekniskt PM 20161206.docx
5. Illustration.pdf
6. Förslag från Höörs Fastighets AB ordförande
_____
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Dnr KSF 2014/88

§ 154 Magasinet (Spannmålskvarnen) och
Silon - rivning eller bevarande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Magasinet ska bevaras.
2. Silon ska rivas.
3. Höörs kommun ska omedelbart ansöka om rivningslov och rivning ska ske så snart
rivningslov har beviljats.
4. Kostnaderna för rivning ska belasta konto för exploatering av Västra Stationsområdet
(9990).
Reservation mot beslutet
Liberalerna, Johan Svahnberg (M), Miljöpartiet och Olle Krabbe (V) anmäler att de avser
att lämna skriftliga reservationer, bilaga § 154.

Ärendebeskrivning
Ledningsgruppen för Fysisk planering och Samhällsbyggnadssektor har under ett par års
tid utrett huruvida Magasinet (Spannmålskvarnen) och Silon kan bevaras och ges en
funktionell användning, integrerat med ny bostadsbebyggelse på Västra stationsområdet.
Ett beslut om byggnaderna ska finnas kvar eller rivas är av största vikt för det kommande
planarbetet och dialogen med exploatörer inom området.
Det har genomförts en annonskampanj i syfte att identifiera entreprenörer och
intressenter till att bedriva verksamhet i Magasinet och/eller Silon. Kampanjen har
genomförts i form av vepor som hängt på Magasinets gavel, aktiviteter på Facebook och
en särskild hemsida med namnet framtidslage.se.
Dessutom har en konsult granskat möjligheten att renovera och inreda Magasinet för
saluhall/kontor/bostäder. Granskningen har gällt byggnadstekniska förutsättningar och en
översiktlig bedömning av kostnader. Vad gäller Silon har en granskning av
konstruktionens hållbarhet genomförts.
Beredningen av ärendet har skett genom ledningsgruppen för Fysisk Planering.
Tjänsteskrivelsen har upprättats av Rolf Carlsson.
Beslutsmotivering
Argument för bevarande
Magasinet och Silon är rester av Höörs tidiga industriella historia. Argumenten för att
bevara byggnaderna handlar om kulturhistoria, men också om att skapa en unik
stadsmiljö, sätta Höör på kartan och erbjuda spännande lokaler. Byggnadernas placering
mitt i Västra Stationsområdet och vid ett tänkt framtida torg innebär också att de kan
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utgöra en naturlig avgränsning mellan tidiga och senare utbyggnadsetapper. Närmare
resonemang om detta finns beskrivet i Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet,
samrådshandling september 2014 (s 20 och 30). Byggnadernas kulturhistoriska värden är
beskrivna i ”En länk till Höörs industriella kulturarv – Kulturhistorisk utredning av
fastigheterna Räven 1 och Bävern 10”.

Byggnadstekniska och ekonomiska aspekter
Argumenten för att i stället riva byggnaderna och förbereda marken för ny bebyggelse är
främst ekonomiska. Genomförda utredningar visar att det blir dyrare att renovera
Magasinet och inreda det för nya verksamheter än att bygga nytt för motsvarande
verksamheter. För Silon har inga motsvarande utredningar genomförts men tillfrågade
exploatörer har uppfattningen att det inte finns ekonomi i att omvandla till exv. bostäder.

Slutsatserna av de utredningar som genomförts är att det inte går att bibehålla befintliga
våningsplan i Magasinet med hänsyn till behovet av brandskydd, rumshöjd etc. Däremot
är det tekniskt möjligt att behålla stommen, komplettera med nya bjälklag etc och inreda
två våningsplan för saluhall, café, kontor eller liknande:
• ett markplan med befintliga tegelvalv. Ny betonggrund i marknivå (lägre än befintligt
trägolv). Entré mot nytt torg.
• en våning med entré via ramp mot Bangårdsgatan. Nytt golvbjälklag, men ungefär i nivå
med befintligt.
• tillgänglighet till respektive våningsplan vid de två entréerna, däremot ingen hiss som
säkerställer tillgänglighet för funktionshindrade invändigt mellan våningarna
• Prisuppgift för renovering, ombyggnad och inredning 20,5 mkr, vilket ger ett ungefärligt
kvadratmeterpris på 50 tkr.

Om Magasinet i stället ersätts med en helt ny byggnad som motsvarar Magasinets mått
och byggnadsyta i fyra våningsplan skulle kostnaden kunna landa kring 32 mkr. Då ingår
inredning för handel, kontor och café i de två lägre våningarna och bostäder på de två
övre. Det ger ett ungefärligt kvadratmeterpris på 42 tkr.

Att riva Magasinet och Silon samt återställa marken efter rivning bedöms kosta ca 1,5
mkr.

Att låta byggnaderna bara stå kvar utan beslut blir dels ett hinder för fortsatt utveckling av
området och dels så innebär dagens minimala underhåll bestående främst av reparationer
efter vandalisering och klotter en kostnad på 0,5 mkr.

Fojab Arkitekter har skissat på hur Magasinet kan byggas om och kompletteras med en
Justerande
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ny byggnad och hur dessa tillsammans skulle kunna utgöra ett nytt och modernt bibliotek.
Uppskattad kostnad för att renovera Magasinet, komplettera med ny byggnad samt riva
Silon ligger på ca 80 mkr.

Utredningar
Tillståndsbedömning av spannmålssilo i Höör – CBI Betonginstitutet 2015-12-02
Utredning om omvandlings av Magsinet till två våningsplan – COWI 2015-05-12
Utredning statusbesiktning/nybyggnation – COWI 2014-10-17
Volymskiss Bibliotek i Magasinet och komplementbyggnad – Fojab arkitekter 2016-05-17

Resultat av annonskampanjen
Ett stort antal förslag kom in i samband med annonskampanjen. De flesta förslagen kom
från medborgare som föreslog fik, saluhall, gym etc. Även förslagen från näringsidkare
rörde ungefär samma inriktningar.
Slutligen har tre olika personer visat intresse för att med hjälp av egna finansiärer ta hand
om byggnaderna och utveckla dem med nytt innehåll. När det gäller Magasinet har det då
rört sig om samma typ användningar som kommunen har utrett och när det gäller Silon
har det gällt inredning av smålägenheter. Tyvärr har dessa initiativ inte lett till någon
genomförbar affär.

Utifrån detta gör Ledningsgruppen för fysisk planering bedömningen att kostnaden för att
ta sig an byggnaderna för en extern finansiär är alltför hög i förhållande till den avkastning
investeringen ger.
Koppling till planering för Västra Stationsområdet
En av de bärande idéerna i utvecklingsplanen för Västra Stationsområdet är att marken
framför Magasinet är lämplig för ett mindre torg, som också fungerar som passage för
gångtrafikanter och cyklister. Förslaget bygger på att marken allra närmast gång- och
cykeltunneln har störst potential att fungera som mötesplats för människor. För att skapa
en attraktiv miljö och undvika att området känns ödsligt i de tidiga etapperna är det
nödvändigt att tidigt kunna etablera någon form av utåtriktad verksamhet vid det nya
torget – helst på båda sidor. Platsen för Magasinet är en lämplig tomt för
serviceverksamhet, oavsett det sker i befintlig byggnad eller i en helt ny byggnad. Med
tanke på den framskjutna placeringen vid ett nytt torg och just vid stationen är det dock
viktigt att säkerställa att den byggnad som ska finnas här har höga visuella och
rumsbildande kvaliteter.
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Yrkanden
Johan Svahnberg (M) föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Magasinet ska rivas.
2. Silon ska rivas.
3. Höörs kommun ska omedelbart ansöka om rivningslov och rivning ska ske så snart
rivningslov har beviljats.
4. Kostnaderna för rivning ska belasta konto för exploatering av Västra Stationsområdet
(9990).
Lars-Olof Andersson (C), Brita Edholm (L), Björn Andreasson (M) och Christer Olsson
(M) ställer sig bakom Johan Svahnbergs (M) förslag.

Tom Ström (M) föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Magasinet ska bevaras.
2. Silon ska bevaras.
Fredrik Hanell (MP), Kenneth Kallin (MP), Olle Krabbe (V), Jill Andersson (S) och Lars
Oscarsson (S) ställer sig bakom Tom Ströms (M) förslag.

Anders Magnhagen (S), Camilla Källström (M), Arne Gustavsson (C), Stefan Lissmark
(S), Olof Asserfors (S), Stefan Liljenberg (SD) och Erik Mårtensson (KD) ställer sig bakom
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen, ett yrkande om
rivning från Johan Svanhnberg (M) och ett yrkande om bevarande från Tom Ström (M).
Ordföranden ställer förslaget och yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsens förslag bifalls.
Omröstning begärs (omröstning nr 2).
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ordföranden
frågar kommunfullmäktige om Johan Svahnbergs (M) eller Tom Ströms (M) yrkande ska
utgöra motförslag och finner att Tom Ströms (M) förslag ska utgöra motförslag mot
huvudförslaget.
Omröstning begärs (omröstning nr 1).
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning i omröstning nr 1:
JA - Tom Ströms (M) yrkande om att både Magasinet och Silon ska bevaras ska utgöra
motförslag mot huvudförslaget.
NEJ - Johan Svahnbergs (M) yrkande om att både Magasinet och Silon ska rivas ska
utgöra motförslag mot huvudförslaget.
Justerande
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning i omröstning nr 2:
JA - Bifall till kommunstyrelsens förslag om att Magasinet ska bevaras och att Silon ska
rivas.
NEJ - Bifall till Tom Ströms (M) yrkande om att både Magasinet och Silon ska bevaras.

Ordföranden konstaterar att det finns ett tilläggsyrkande om vilket konto
rivningskostnaderna ska belasta av Johan Svahnberg (M). Ordföranden frågar
kommunfullmäktige om tilläggsyrkande bifalls och finner att så sker.
Omröstning
Omröstning nr 1
Omröstning genomförs med upprop och utfaller med att 23 ledamöter röstar JA, 14 röstar
NEJ och 3 avstår från att rösta vilket medför att Tom Ströms (M) yrkande att både
Magasinet och Silon ska bevaras ska utgöra motförslag mot huvudförslaget.
Följande ledamöter röstar JA: Lars-Håkan Persson (M), Tom Ström (M), Ola Kollén (C),
Peter Rönngren (SD), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Robert Nilsson (SD),
Rolf Streijffert (SD), Natalia Bengtsson (SD), Carina Berg (SD), Stefan Lissmark (S),
Maria Boström-Lambrén (S), Göran Dahlgren (S), Jill Andersson (S), Lars Oscarsson (S),
Fredrik Hanell (MP), Maria Truedsson (MP), Kenneth Kallin (MP), Lena Zetterström (MP),
Olle Krabbe (V), Agne Dahlkvist (S), Ellinor Dahlgren (S) och Mona Schill Ingvarsson (S).
Följande ledamöter röstar NEJ: Olle Iding (M), Björn Andreasson (M), Camilla Källström
(M), Johan Svahnberg (M), Christer Olsson (M), Jan Malmström (M), Jessica Ashworth
(M), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Brita Edholm (L), Jonas Lundgren
(L), Birgitta Krüger (L), Thomas Hulth (S) och Anders Netterheim (M).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Arne Gustavsson (C), Anders Magnhagen (S)
och Olof Asserfors (S).

Omröstning nr 2
Omröstning genomförs med upprop och utfaller med att 26 ledamöter röstar JA, 11
ledamöter röstar NEJ och 3 ledamöter avstår från att rösta vilket medför att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Följande ledamöter röstar JA: Olle Iding (M), Björn Andreasson (M), Camilla Källström
(M), Johan Svahnberg (M), Christer Olsson (M), Jan Malmström (M), Jessica Ashworth
(M), Erik Mårtensson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Arne Gustavsson (C), Peter
Rönngren (SD), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Robert Nilsson (SD), Rolf
Streijffert (SD), Natalia Bengtsson (SD), Carina Berg (SD), Stefan Lissmark (S), Thomas
Hulth (S), Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Olof Asserfors (S), Agne
Dahlkvist (S), Ellinor Dahlgren (S), Mona Schill Ingvarsson (S) och Anders Netterheim
(M).
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Följande ledamöter röstar NEJ: Lars-Håkan Persson (M), Tom Ström (M), Ola Kollén (C),
Göran Dahlgren (S), Jill Andersson (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik Hanell (MP), Maria
Truedsson (MP), Kenneth Kallin (MP), Lena Zetterström (MP) och Olle Krabbe (V).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Brita Edholm (L), Jonas Lundgren (L) och Birgitta
Krüger (L).

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §280).doc
2. Magasinet och Silon tjänsteskrivelse.docx
3. Samlade dokument i ärende bevara eller riva Kvarn och Silo -KSF 2014_88.pdf
4. Samlat dokument_Motion ang Ga Kvarnen och Silon på Västra stationsomr KSF
2016_64_.pdf
5. Planprogram för Västra Stationsområdet KSF 2016_382.pdf
6. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §246).doc
7. Introduktion till Byggland.pdf (tillagd av Stefan Lissmark)
8. Kulturhistorisk utredning Bygglandområdet.pdf (tillagd av Stefan Lissmark)
9. Skadebesiktning_magasins-_och_kvarnbyggnaden - liten fil.pdf (tillagd av Stefan
Lissmark)
10. Statusbedöm_Spannmålsbyggnad.pdf (tillagd av Stefan Lissmark)
11. Brev till Höör.pdf (tillagd av Stefan Lissmark)
12. RM Yttrande 20110615 Byggland.pdf (tillagd av Stefan Lissmark)
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2014/88

§ 22 Ansökan om rivningslov för Silon
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Höörs kommun ansöker om rivningslov för Silon.
2. Rivning ska verkställas så snart rivningslov beviljats.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att Höörs kommun ska ansöka om rivningslov för Silon.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2016-12-21 (2016-12-21 KF §154).doc
_____
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Rosmarinen 4-7,(del av Kvarnbäck etapp 1)
Höörs kommun, Skåne län

Illustrationskarta över föreslagen byggnation i 2-plan, 24 lgh, 1- och 2-rum med balkong/uteplats,
förråd samt parkering som möjliggör carportar.

15 st. yttranden inkom under samrådet från grannar varav 1 är en samlad protestlista med
51 underskrifter. 8 st. skrivelser inkom från statliga myndigheter, företag och från
Mittskåne Vatten.
Samrådsredogörelsen är en sammanställning av yttrandena.

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
tekniskanamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Bilagor:
1. Minnesanteckningar från samrådsmöte
2. Protestlista
3. Bilaga från Svenska Dagbladet, forskning kring barn och stadsplanering.

Enligt Kommunstyrelsens beslut 2016-10-10 § 192 har detaljplanen för Rosmarinen 47,(del av Kvarnbäck etapp 1) i Höör varit föremål för samråd under tiden 2016-10-17 –
2016-10-31. Underrättelse med information om detaljplanen samt länk till kommunens
hemsida www.hoor.se har skickats ut till berörda sakägare, myndigheter, ledningsdragande företag som därmed beretts tillfälle att ta del av planhandlingarna och möjlighet
att yttra sig över dem. Samrådshandlingen har under samrådstiden varit uppsatt i
kommunhusets foajé och funnits på kommunens hemsida (www.hoor.se). Samrådsmöte
har hållits i kommunhuset den 25 oktober. Minnesanteckningar har lagts ut på Höörs
kommuns hemsida www.hoor.se och bifogas denna sammanställning, bilaga 1.

Följande har erhållits underrättelse om samrådet enligt sändlista 2016-10-17 och lämnat
in synpunkter:
Sakägare

Med synpunkter

Statliga myndigheter
Länsstyrelsen

Utan synpunkter

Region Skåne och Skånetrafiken

Med synpunkter

Lantmäteriet

Med synpunkter

Trafikverket

Med synpunkter

Privata företag
E.ON

Utan synpunkter

Skanova

Med synpunkter

MERAB

Med synpunkter

Kommunala nämnder och instanser
enligt sändlista 2016-10-17
Mittskåne Vatten

Med synpunkter
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Yttranden och kommentarer
Statliga myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har med föreliggande planhandlingar och nuvarande information inga
synpunkter på planförslaget.

Region Skåne och Skånetrafiken
Region Skåne ser positivt på att Höörs kommun eftersträvar att det ska finnas olika
upplåtelseformer och storlekar på bostäderna inom Kvarnbäcksområdet. I den regionala
utvecklingsstrategin läggs stor vikt vid balansen på bostadsmarknaden. Målsättningen är
att bostadsproduktionen ska öka med en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseformer, storlek och hustyper. I handläggningen av detta ärende har enheten för
samhällsplanering och Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala
utvecklingsnämndens beslut 2015-03-13 § 45.

Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på
genomförandefrågor.
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra ur fastighetsbildningssynpunkt.

Trafikverket
Planområdet ligger ca 47 meter från väg 13, som är utpekad som funktionellt prioriterat
vägnät. Kommunen och exploatören ska ansvara för att bullerriktvärden hålls samt bekosta
eventuella bulleråtgärder. Trafikverket tycker att planen bidrar till en ökad biltrafik på
grund av brist på kollektivtrafikalternativ.

Privata företag
E. ON Elnät
E.ON Elnät Sverige AB har inga ledningar inom planområdet och inget att erinra.

Skanova
TeliaSonera Skanova Access AB har förberett inom aktuellt planområde med fiberförbindelse. Behöver telekabeln flyttas vid genomförandet av detaljplanen önskar Skanova
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kallas till samordningsmöte i god tid innan åtgärderna måste vidtas. I övrigt har Skanova
inget att erinra.

Bilaga till Skanovas skrivelse.

MERAB AB
MERAB:s renhållningsföreskrifter ska följas. MERAB bifogar checklista. Ev. kan miljöhuset,
som ska rymma 8 fraktioner, vara i minsta laget för 24 små lägenheter, ettor och tvåor.

Kommunala nämnder och instanser
VA/GIS nämnden/ Mittskåne Vatten
Mittskåne Vatten har inget att erinra mot planförslaget.
Det befintliga området ligger inom verksamhetsområde för VA (vatten, spillvatten och
dagvatten). Det finns VA-serviser för de befintliga fastigheterna och anläggningsavgift
kommer att debiteras när fastighetsindelningen är klar. Ny tomtindelning innebär att några
av serviserna troligtvis kommer att utgå via proppning och detta bekostas av
fastighetsägaren. Mittskåne Vatten rekommenderar att fördröjning av dagvatten sker inne
på fastigheten och är positiv till att tak till carport ska förses med sedumväxtlighet.
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Grannar
Protestlista, bilaga 2
Innan det att detaljplanen var beslutad av Kommunstyrelsen att gå ut för samråd och
innan samrådsmötet den 25 oktober inkom en protestlista med 51 underskrifter till
Kommunstyrelsen från boende inom Kvarnbäcksområdet etapp 1 enligt följande lydelse:
Angående eventuell ändring av detaljplan för Rosmarinen 4-7 på Kvarnbäck.
Vi som valt att bosätta oss på Kvarnbäck köpte våra tomter enligt dåvarande detaljplan.
Denna detaljplan visar tydligt att de berörda tomterna är avsedda för byggande av fyra
villor. Givetvis hade vi redan då och har nu förväntningar på att Kvarnbäck ska förbli ett
villaområde. Därför motsätter vi oss att det byggs ett betydligt större antal, mindre
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bostäder, vilket kommer att påverka både trafik och enhetlighet på området.
Politikerna i vår kommun är folkvalda. Därför hoppas vi att ni som är ansvariga väljer att
lyssna till folket i det aktuella området, det vill säga vi som bor på Kvarnbäck. Protestlistan
bifogas denna sammanställning som bilaga 2.

Sakägare, granne öster om Basilikavägen, Basilikan 3,
Basilikavägen 5
Vi har mottagit kommunens förslag till ny detaljplan för del av området Kvarnbäck etapp 1,
innefattande nuvarande fastigheterna Rosmarinen 4-7. Vi som boende i området och i nära
anslutning till det berörda delområdet vill med detta brev lämna våra synpunkter på
samrådsversionen av detaljplanen.
Vi är emot kommunens förslag att tillåta byggande av flerfamiljshus i Kvarnbäck etapp 1
och föreslår alternativa sätt att påskynda försäljningen av de lediga tomterna.
Kvarnbäck etapp 1 är från början tänkt att vara ett bostadsområde för villor och
radhuslägenheter, vilket gällande detaljplan reglerar för. Av områdets 29 villatomter är
idag 20 bebyggda. Fyra av dessa villatomter är bebyggda med 2-planshus, varav ett är ett
sluttningshus i 2-plan. Fyra tomter är bebyggda med 11/2-planshus och resterande 12 st.
av de 20 bebyggda villatomterna har 1-planshus. Utöver det finns det i området en större
fastighet som är bebyggd med radhus i form av 1-planshus. Byggstilen i området är
varierande.
Kvarnbäck är fortfarande ett nytt bostadsområde. Vi som valde att bygga här valde
området bl.a. pga. möjligheten att bo i ett småhusområde med möjlighet till stor variation i
bebyggelsen i både form och stil. När vi köpte vår tomt var en stor del av tomterna på
Kvarnbäck fortfarande lediga. Vi var medvetna om att en av fastigheterna var planerad för
småskalig radhusbebyggelse, vilket påverkade vårt val av tomt. Vi valde att bygga vårt hus
på en tomt omgiven av villatomter, vilket inte kommer att vara fallet om den föreslagna
detaljplanen går genom. Att i efterhand ändra förutsättningarna för en vara som ni har sålt,
utan acceptans från de som påverkas är oacceptabelt.
Rosmarin 4-7 består i nuläget av fyra bostadsfastigheter á ca 750 kvm. Nuvarande
detaljplan tillåter byggande av ett enbostadshus i max 11/2 plan per tomt i Rosmarinen 47. Största tillåtna byggnadsarea är 30 %, såsom i Kvarnbäck etapp 1 i sin helhet.
Vi är emot kommunens förslag att dels utöka största tillåtna byggnadsarea till 40 %, dels
att tillåta byggande av flerfamiljshus i Kvarnbäck etapp 1. Vi anser att det inte är lämpligt
med något annat i detta område än villor och radhuslägenheter; i ett område som är i
gränslinjen mellan landsbygd och tätortbebyggelse. Vilken typ av hus som byggs påverkar
områdets karaktär, attraktionskraft och inte minst trafikmängderna i området.
Vi anser att det är lämpligare att planera byggande av flerfamiljshus, i synnerhet hus
bestående enbart av mycket små lägenheter (som troligtvis har studenter eller möjligtvis
ensamstående pensionärer som målgrupp}, i mer centrum- och stationsnära lägen än på
Kvarnbäck.
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Vi förstår kommunens vilja att hitta köpare till de aktuella tomterna. Vi som bor i området
vill också att området byggs klart. För att underlätta försäljningen av tomterna i
Rosmarinen 4-7, är vårt förslag att ändra detaljplanen för aktuella tomterna enligt nedan:
•

Tre till fyra villor eller parhus, alternativt radshuslägenheter med största tillåtna
byggnadsarea på 30 % av tomtens yta.

•

Max 1½ våningar med maxhöjd enligt nu gällande detaljplan.

Vårt förslag ovan skulle innebära en möjlig utökning av exploateringen i området, men så
att ny exploatering skulle smälta in i den befintliga och den från början planerade
bebyggelsekaraktären. Ett annat alternativ är att tillåta byggande av tre fristående
enbostadshus på de tidigare tänkta fyra tomterna och på så sätt skapa större och därmed
något attraktivare villatomter jämfört med nuvarande förhållanden.
Vi vill även passa på att påpeka betydelsen av god marknadsföring av de lediga
villatomterna på Kvarnbäck etapp 1, t.ex. genom att fråga de som är intresserade av
tomter i etapp 2 om de kan tänka sig bygga på en tomt i etapp 1, eller vad som skulle
behöva ändras i etapp 1 för att de skulle kunna tänka sig att bygga där.
Slutligen vill vi lyfta fram att det samrådsmöte som hölls i ärendet den 25/1O 2016 var
välkommet.

Sakägare, granne i öster, Rosmarinen 3, Rosmarinvägen 12
Boendemiljön för oss ändras väsentligt med det nya detaljplaneförslaget. Vi har följande
invändningar: Vi anser att en koncentration av små lägenheter var de än byggs inte blir
optimalt. Definitivt inte i ett villaområde där det dessutom finns ytterligare 5 osålda tomter
som med detta förslag blir praktiskt taget omöjliga att sälja.

Efterfrågan på små lägenheter är säkert stor men ska det bli någon kontinuitet i boendet
bör utbudet av lägenheter vara varierat i ett område från 1or till 3 or.

28 st. lägenheter med 1- till 2 rum kommer att innebära en ständig in- och utflyttning
vilket ger en negativ bild av ett område som definitivt ingen vill ha.

Vi anser att det finns bra alternativ mark att lösa ett variabelt boende på där det går att
undvika denna koncentration av smålägenheter. T.ex. På etapp 2 utmed Kvarnbäcksvägen,
etapp 3 ännu bättre ut med gång och cykelvägen vid Ankdammen. Dessa tomter är inte
trevliga enligt den plan som ligger. Däremot skulle ett flerbostadshus med 1:or till 3- 4rums lägenheter på 5-6 våningar kunna bli ett attraktivt boende.

Gamla så kallade ”Byggland tomten” borde snarast bebyggas med ett flerbostadshus med
varför inte 10 våningar. Det är inte många samhällen som har en sådan central tomt, med
bra kommunikationer till arbetsplatser.
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Med dessa förslag och synpunkter hoppas vi att kommunen i stället för att besluta om
ändring av detaljplan för Rosmarinen 4- 7 (del av Kvarnbäck etapp 1) läggs till
handlingarna utan åtgärd.

Samtidigt som vi hoppas på att tomterna bjuds ut med de möjligheter som ligger i den
gamla planen, med friliggande hus eller sammankopplade. Aktivt erbjuda de 100 som står i
kö (kommunens egna uppgifter) på etapp 2 möjligheter att få större tomter efter
planändring på etapp 1.

Man ska inte vara egoistisk men vårt boende kommer starkt förändras om detta
genomförs, vi kommer att ha ett garage eller carport utmed hela vår tomt. Vi kan inte bo
kvar i Höör med detta förslag.

Sakägare, granne i öster, Rosmarinen 8, Basilikavägen 2
Vi motsätter oss planerna för ändring av detaljplanen av Rosmarinen 4-7 på Kvarnbäcks området etapp 1. Anledningen är att vi köpt vår tomt och byggt vårt drömhus med våra livs
besparingar för att skapa en trygg och säker uppväxt åt vår dotter genom den befintliga
detaljplanen. Vi vill att vår dotter ska växa upp i ett tryggt, lugnt och familjevänligt område
där barnen kan leka. Vi anser att ni förstör detta om ni godkänner den förslagna detaljplanen.
Vi valde att bygga vårt hus i ett villaområde. Vi har tidigare bott i lägenheter inne i Höör
men ville inte att vår dotter skulle växa upp i den miljön. Därför valde vi att flytta lite längre
ut från byn för att kunna ge henne en säkrare och lugnare uppväxt. Vi valde etapp 1 för att
det låg längst in på Kvarnbäcksområdet och därmed också skulle ha minst påverkan av
trafiken i området. Genom den förslagna detaljplanen raserar ni detta och gör att vår
dotter kommer växa upp i en otrygg miljö med betydligt mer farlig trafik och buller.

Anledningar till motsättandet av förändringen av detaljplanen
•

Villa- och familjeområde

Ändringen medför att området på etapp 1 får en helt förändrad bild och känsla, i ett
negativt avseende.
•

Vi som redan köpt tomterna har byggt och köpt på grund av befintlig detaljplan

Vi byggde vårt enplanshus på denna tomt på grund av att vi inte ville ha ett tvåvåningshus
som granne med oss. Den detaljplan som nu läggs fram möjliggör att det byggs ett nio
meter högt flerfamiljshus i två våningar. Exakt detta vi inte ville och anledningen till varför
vi valde denna tomt och inte en tomt på den andra sidan av Basilikavägen som ligger i
öster. Skulle ni besluta att ändra detaljplanen kör ni helt över oss. Det vi har köpt och
byggt efter gäller då ej längre och ärligt talat hade vi aldrig byggt och lagt våra
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besparingar på att bygga huset här om vi vetat detta. Vilken kompensation ger ni oss som
ni i så fall kör över? Får vi tillbaka våra pengar vi lagt på huset på grund av vilseledande
marknadsföring när vi köpte tomten?
•

Miljöpåverkan

Påverkan på miljön är en av de största och viktigaste punkterna att lyfta fram. Miljön kan
delas upp i flera underrubriker:
-

Trafiksäkerhet

Att bygga ett flerfamiljshus utanför centrum innebär att man behöver en bil. Räknar vi lågt
att det ingår en bil i varje hushåll skulle det innebära en ökning med 600 % jämfört med
om det hade funnits en bil per tomt med befintlig detaljplan. Dessa bilar ska runda vårt hus
varje gång de kör. Området är inte byggt, anpassat eller planerat för denna trafikmängd
uppe på etapp 1. Har ni överhuvudtaget tänkt på säkerheten i den förslagna detaljplanen
för de redan bosatta människorna i området? Vi anser att det finns väldigt stora brister i
säkerhetstänket i den förslagna detaljplanen framförallt då ni utgår från att det troligen
inte innebär ökad trafik och att omfattningen är acceptabel. Att utgå från att trafiken inte
kommer öka är naivt att tro.
I dokumentet ”Planbeskrivning” som upprättades 2016-10-10 av Rolf Carlsson och
Annelie Andersson skrivs det att det i den tidigare detaljplanen sett saker ur ett
barnperspektiv. Det står:
”Ur barnperspektiv ger läget med angränsade naturmiljöer bra förutsättningar för fri lek
och naturupplevelser.”
Detta är inget som ens nämns i den nya och det torde vara för att detta inte kommer gälla
längre. Hur tror ni att detta känns för en familj med litet barn? I skrivelsen skrivs även att
det ska finnas skydd mot väg 13 i norr. Var finns skyddet inne i bostadsområdet och vid
Kvarnbäcksvägen – Basilikavägen – Rosmarinvägen? Hur säkert tror ni det kommer vara
för mitt barn att ta sig mot lekplatsen med denna ökade trafik? Inte säkert alls! Helt
oacceptabelt att detta inte tänkts på och fullständigt vidrigt om förändrad detaljplan
klubbas igenom.
•

Buller, ljudnivå och hälsa

Ökad trafik innebär också ökad ljudnivå och buller. Vår dotters rum ligger ut mot den sväng
som all den ökade trafikmängden ska runda. Sätt er in i hur hennes sömn kommer
påverkas av detta. Att inte sova ordentligt påverkar hälsan vilket alla studier visar på – vill
ni verkligen vara med och riskera hennes välmående? Vårt sovrum ligger utmed det
planerade bygget av carportarna. Där ligger som förslag att åtta bilar ska kunna parkera
och ytterligare sju mitt emot. Hur tror ni att detta kommer påverka vår sömn och vår hälsa
att ha detta muller precis intill tomtgränsen? Att 24 hushåll flyttar in istället för fyra
medför också ökad ljudnivå i bebyggelsen. Vi vill bevara den lugna och stillsamma miljö
som idag finns. Detta var anledningen till att vi flyttade hit från lägenheten i centrala Höör.
Dessutom arbetar vi i storstäder och den stora anledningen till att vi bor i Höör är att vi har
så mycket ljud och stress runt omkring oss om dagarna att vi vill komma hem dit tystnaden
finns. Hade vi velat ha mycket liv och rörelser hade vi flyttat någon annanstans.
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•

Utsläpp

Fler bilar innebär också mer utsläpp. Att så många fler bilar ska köra i området är det ej
anpassat för, ej heller planerat för. Att bygga ett flerfamiljshus där dessa saker inte alls
tagits i beaktning från början för övrig bebyggelse är oansvarigt om så genomförs. Mer
utsläpp är också en hälsofara.
•

Sophantering

Flerfamiljshus har mer avfall än fyra hushåll. Av erfarenhet doftar avfallshus enormt
mycket. Det är inget positivt för vår miljö eller något vi vill ha. Om sopbilen skulle komma
en gång i veckan av denna anledning kommer vi istället in på ökad tung trafik och då blir
miljön mer osäker och utsläppen än mer av den anledningen.
•

Parkering och besök

Det har framkommit att det är brist på parkeringar i området redan, vilket även ni i
kommunen har noterat. Varför utsätta området för än mer trafik och utan en vettig lösning
för parkering för besökare. Människor som bor i lägenheter har också vänner och bekanta
som kommer på besök. Vart är tanken att dessa ska parkera? Utmed gatan? Var ligger
säkerhetstänket i detta? Ni sa att det fanns tre extra platser – enligt uträkningen faktiskt
2,4 (24*0,1) – om fem lägenheter får besök samtidigt, vart ska övriga parkera? Bristande
insikt i hur folk lever och rör sig visas tydligt i detta förslag ni försöker driva igenom.
•

Övriga tomter svårsålda

Många familjer vill flytta närmare naturen och lugnet när barn börjar komma in i ens liv.
Många värdesätter områden som vårt i planerna för vilken plats de vill slå sig till ro. Att
bygga flerfamiljsbostäder precis i ett villaområde förstör inte bara området och dess
trygghet. Det gör också att de som värdesätter dessa mjuka värden därmed ratar de lediga
tomter som finns för andra villaområden. Kanske även för områden som inte ligger i Höörs
kommun. Hur försvarar ni detta?
•

Bebyggelse precis intill tomtgränsen

Ni säger att ni bygger för att anpassa mot befintlig bebyggelse. Vår ståndpunkt är att vi
inte kommer ge er tillåtelse att bygga precis intill tomtgränsen så att ni är tvingade att
vistas på vår tomt för att kunna ha hand om byggandet eller skötseln. Vi motsätter också
att det byggs plank på två meter i höjd vid eller en meter ifrån tomtgränsen som det
framförs i planen. Vi kommer anmäla det som olaga intrång om någon obehörig sätter sin
fot på vår tomt.
•

Mindre hyresrätter – efterfrågan finns men det i centrum

Att bygga så här små lägenheter utanför centrum är inte i vår mening det som eftertraktas.
Små lägenheter som äldre och ungdomar vill ha vill även att det ska vara centralt. En äldre
dam kommer inte att tycka detta är tillräckligt nära och har de ställt bilen av åldersskäl är
det för långt att gå. Ungdomar vill oftast inte bo i Höör om de exempelvis pluggar i Lund
eller Malmö men om de nu blir tvingade att göra det på grund av brist på studentbostäder i
storstäderna vill de definitivt inte bo i ett familjeområde.
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•

Ingen hänsyn till befintlig bebyggelse i planen

Ni säger under samrådet att ni tagit hänsyn så det ska bli så bra som möjligt för
hyresgästerna. Detta genom att bland annat förklara och illustrera att det skulle vara
balkonger. Om ni nu ska göra det så bra som möjligt – varför inte göra det för majoriteten
av människorna som redan bor på området och inte endast för de 24 lägenheterna?
•

Anpassning

Ni sa under samrådet att huset smälter in i miljön. Hur kan ni tycka att ett flerfamiljshus
passar in på en gata där det på denna sida området endast finns enplanshus? Att säga att
ett tvåvåningshus på nio meter smälter in är inte korrekt. I dokumentet ”Planbeskrivning”
som upprättades 2016-10-10 av Rolf Carlsson och Annelie Andersson skriver de att
genom att placera de högsta husen i norr bidrar till att upplevelsen av att landskapet lutar.
I norr ligger idag två enplansvillor. Alltså ligger inte de högsta husen i norr. Dock skriver ni
hela tiden att taken ska utföras på vissa sätt för att UPPLEVAS LÄGRE. Är inte detta tydligt
att ett sådant här bygge inte passar in och att ni själva egentligen inte heller anser det?
I den idag gällande detaljplanen för Kvarnbäcksområdet har ni lagt flerfamiljshusen på
etapp 3. Ni har tydligt arbetat fram att det är bättre att ha dem i den etappen och övriga
etapper med villor. Ni har tydligt visat med detaljplanen att man tänkt till. Hade ni tyckt att
etapp 1 skulle haft flerfamiljshus hade det varit med från början. Alltså är det ett bevis att
detta inte har varit planerat och att området inte är anpassat för detta.

Förslag på förändringar som kan göras med tomterna
•

·Snygga till dem och marknadsför dem bättre

Ni har vid endast ett tillfälle på sju år snyggat till tomterna och tydligen var det samtidigt
som ni påbörjade planerna för en ändrad detaljplan. Ni har med andra ord inte snyggat till
det för att göra de mer attraktiva eller lättare att se och förstå vart tomtgränserna går.
Tomter som från början var snyggt schaktade växer det nu en skog på. Ni har även använt
en och samma mäklare. Om en mäklare inte får det sålt – varför inte testa annan? Att lägga
in dem på Hemnet är inte svårt. Kanske dags att använda ny mäklare och andra kanaler för
att få dem sålda. Har även varit i kontakt med mäklaren som uttryckte att det aldrig
framkommit att ni ansett att hon skulle göra mer. Att då sitta och säga att de är svårsålda
är inget argument om man inte aktivt försökt under en längre tid sälja dem på olika sätt
och kanaler. Har ni tagit reda på anledningen till att ingen köpt dem? Kan det bero på
storleken? Kan det kanske vara för att de under en viss tid låg som bokade på er hemsida
fast det enligt mäklaren aldrig varit så?
•

Sänk priset

Priset verkar uppenbarligen inte vara ett problem att sänka då ni i förslaget vill sälja de
fyra tomterna för priset av dagens tre. Sänk priset på dem och marknadsför dem på detta
sätt.
•

Gör om dem till tre tomter

Ni har uttryckt att det finns en efterfrågan på större tomter. Att istället göra om dem till tre
tomter möjliggör det för köparna att bygga större och mer eftertraktade hus. Tomterna är
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idag 744 kvm – med detta förslag skulle tomterna istället bli 992 kvm - helt plötsligt skulle
det kunna möjliggöra stor skillnad i efterfrågan.
•

Ändra så ni kan sälja dem till husföretag som kommer bygga på dem

•

Parhus/radhus/villor

Då det är ett villaområde och merparten av familjerna har barn vill vi även i fortsättningen
att området så ska förbli – ett familjeområde. Möjligheten att bygga fyra-fem parhus/
radhus eller villor som kan hyras ut är ett annat alternativ som hade mer passat in i
området, både miljö- och utseendemässigt.
•

Bygg flerfamiljshus på etapp 2

Låt etapp 1 förbli ett villaområde och bygg istället flerfamiljshus på etapp 2. Då blir
etapperna mer enhetliga. Dessutom kommer potentiella köpare av tomterna på etapp 2
inte bli lurade som vi kommer bli om ni klubbar igenom den föreslagna detaljplanen.
Nu hoppas vi innerligt att ni låter detaljplanen vara, tar till er våra förslag och visar era
invånare största möjliga förståelse.

Sakägare, granne i öster, Basilikan 2, Basilikavägen 3
Inlaga angående förslaget att ändra detaljplanen för Kvarnbäcksområdet
Vi har tagit del av förslaget om att ändra detaljplanen för tomterna Rosmarinen 4-7 på
etapp 1 av Kvarnbäcksområdet. Förslaget är inte genomtänkt eftersom det inte har tagit
hänsyn till de boende som redan finns i området och heller inte till hur det ska utvecklas
fortsättningsvis.

Trafik
Med byggande av 24 lägenheter blir det en väsentligt ökad trafik. I stadsplaneringen
räknar man normalt till i genomsnitt sex fordonsrörelser per hushåll och dygn. Istället för
24 rörelser som skulle blivit fallet om tomterna sålts som tidigare planerat så blir det 144
rörelser. På dessa små gator, Basilikavägen och Rosmarinvägen blir det alltså 120 fler per
dygn. Med denna trafik följer också ett ökat buller.

Höjd
Den nuvarande detaljplanen tillåter endast 1 ½-plansbebyggelse vilket också omgivande
tomtägare anpassat sig till. Med ökad höjd till nio (9) meter kommer omgivningen att
domineras och ge alltför stor insyn på ett sätt som stör de närmaste grannarnas privatliv.

Lägenhetsbygget löser ej problemet
Små lägenheter av det slag som föreslås eftersöks mest av yngre människor på väg att
etablera sig i livet eller äldre med mindre ork. I båda dessa situationer vill man i allmänhet
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bo ännu närmre till kommunikationer och service på ett sätt som man aldrig kommer att ha
i området. För varje person som vill bo i en liten lägenhet är området för långt bort och
man kommer att flytta vidare så snabbt som möjligt till nästa större eller mer centrala
boende.
Vi som bor på området har valt att lägga våra besparingar och hårt arbete på möjligheten
att få bo i ett lugnt och stilla område med så lite buller och trafik som möjligt. Det var
dessa förutsättningar som rådde när vi köpte vårt nuvarande boende. Vi hade inte flyttat
hit om detaljplanen sett ut som det nya förslaget.

Återstående tomter
Om högt hus med lägenheter byggs på området förändrar det områdets karaktär på ett
sätt som gör det svårt att sälja de övriga fem osålda tomterna på området.

Egna förslag
Vi förstår att Kvarnbäck måste utvecklas som Höör i övrigt och nedan följer olika förslag
som man kan välja:
1.

Behåll nuvarande detaljplan.

2. Snygga upp de osålda tomterna så att de ser trevligare ut och gränserna blir tydligare
för eventuella köpare. Underlätta försäljning av alla de 9 osålda tomterna på området så
blir området bebyggt och kommunen får intäkter.
3.

Upplåta tomter åt byggföretag som kan utveckla och bygga enfamiljshus.

4.

Överväga att ändra till tomträtter med möjlighet till friköp efter en viss tid.

5.

Bygga lägenheter på Kvarnbäck etapp 2 där det redan finns med som ett alternativ.

6.

Ändra detaljplanen till tre tomter istället för fyra. Större tomter är mer lättsålda.

Det är vår starka önskan att detaljplanen annars inte ändras och att höga flerfamiljshus
inte byggs på området. Det viktiga är att det inte byggs till nio meters höjd och med
mångdubbelt fler hushåll än ursprungligen planerat.
Området är redan blandat med olika upplåtelseformer men alla som bor här har ett
varaktigt engagemang i sitt boende och sin närmiljö. En ökad trafik och högre byggnader
påverkar vår boendemiljö allvarligt.
Se även bifogad fil.

Bifogad fil:
Inlaga angående förslaget att ändra detaljplanen för Kvarnbäcksområdet
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Vi har tagit del av förslaget om att ändra detaljplanen för tomterna Rosmarinen 4-7 på
etapp 1 av Kvarnbäcksområdet. Förslaget är inte genomtänkt eftersom det inte har tagit
hänsyn till de boende som redan finns i området och heller inte till hur det ska utvecklas
fortsättningsvis.

Trafik
Med byggande av 24 lägenheter blir det en väsentligt ökad trafik. I stadsplaneringen
räknar man normalt till i genomsnitt sex fordonsrörelser per hushåll och dygn. Istället för
24 rörelser som skulle blivit fallet om tomterna sålts som tidigare planerat så blir det 144
rörelser. På dessa små gator, Basilikavägen och Rosmarinvägen blir det alltså 120 fler per
dygn. Med denna trafik följer också ett ökat buller.

Höjd
Den nuvarande detaljplanen tillåter endast 1 ½-plansbebyggelse vilket också omgivande
tomtägare anpassat sig till. Med ökad höjd till nio (9) meter kommer omgivningen att
domineras och ge alltför stor insyn på ett sätt som stör de närmaste grannarnas privatliv.

Lägenhetsbygget löser ej problemet
Små lägenheter av det slag som föreslås eftersöks mest av yngre människor på väg att
etablera sig i livet eller äldre med mindre ork. I båda dessa situationer vill man i allmänhet
bo ännu närmre till kommunikationer och service på ett sätt som man aldrig kommer att ha
i området.
För varje person som vill bo i en liten lägenhet är området för långt bort och man kommer
att flytta vidare så snabbt som möjligt till nästa större eller mer centrala boende.
Vi som bor på området har valt att lägga våra besparingar och hårt arbete på möjligheten
att få bo i ett lugnt och stilla område med så lite buller och trafik som möjligt. Det var
dessa förutsättningar som rådde när vi köpte vårt nuvarande boende. Vi hade inte flyttat
hit om detaljplanen sett ut som det nya förslaget.

Återstående tomter
Om högt hus med lägenheter byggs på området förändrar det områdets karaktär på ett
sätt som gör det svårt att sälja de övriga fem osålda tomterna på området.

Egna förslag
Vi förstår att Kvarnbäck måste utvecklas som Höör i övrigt och nedan följer olika förslag
som man kan välja:
1. Behåll nuvarande detaljplan.
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2. Snygga upp de osålda tomterna så att de ser trevligare ut och gränserna blir
tydligare för eventuella köpare. Underlätta försäljning av alla de 9 osålda tomterna
på området så blir området bebyggt och kommunen får intäkter.
3. Upplåta tomter åt byggföretag som kan utveckla och bygga enfamiljshus.
4. Överväga att ändra till tomträtter med möjlighet till friköp efter en viss tid.
5. Bygga lägenheter på Kvarnbäck etapp 2 där det redan finns med som ett
alternativ.
6. Ändra detaljplanen till tre tomter istället för fyra. Större tomter är mer lättsålda.

Det är vår starka önskan att detaljplanen annars inte ändras och att höga flerfamiljshus
inte byggs på området. Det viktiga är att det inte byggs till nio meters höjd och med
mångdubbelt fler hushåll än ursprungligen planerat.

Området är redan blandat med olika upplåtelseformer men alla som bor här har ett
varaktigt engagemang i sitt boende och sin närmiljö. En ökad trafik och högre byggnader
påverkar vår boendemiljö allvarligt.

Sakägare, granne mittemot, Salvian 4, Rosmarinvägen 1,
sakägare
Vi tycker inte att ert förslag på kommunen är att rekommendera! På grund av att vi har en
dotter som ska kunna leka lika säkert som hon gör nu. Alla på området har barn, och vet
hur fort det går att köra. Det kommer bli mer trafik när detta flerplanshus kommer upp. Vi
hade annars inte köpt denna tomt om ni skulle haft byggt detta redan.
Vi köpte en villa i ett villaområde, där bara villor skulle byggas, Vi tänker också på våra djur
och här blir ökad trafik, de kommer bli mer stressade, det var därför vi köpte denna tomt.

Ur miljöaspekter är det inte lämpligt att bilantalet ökar till 24-48 bilar mer. Var ska
besökarna till dessa parkera? Det kommer råda parkeringsförbud på Rosmarinvägen vad vi
har fått veta. Vi vill inte att det ska stå parkerade bilar på gatorna i hela området för att det
inte finns parkeringsplatser för alla besökare!!
Vi valde att bygga hus på etapp 1 för lugnet och för att här bara skulle vara villor!

Förslag på andra åtgärder:
•

Gör 3 tomter istället för 4. De är alldeles för små!

•

Marknadsför era tomter bättre. Just nu ser de ut som skogstomter.
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•

Släpp gärna in byggentreprenörer till era tomter. Det kan byggas visningshus för
senare försäljning.

Sakägare, granne mittemot, Salvian 1, Rosmarinvägen 7
Argument mot att bygga 24 lägenheter på Rosmarinen 4-7:
•
•
•

•

•

Mycket ökad trafik och buller på en relativt liten väg, vilket påverkar hemmiljön
negativt.
Vi köpte tomt på dåvarande detaljplan, med förväntan om att den skulle följas i
framtiden.
Boendeval är ett av det största val man gör i livet. Det är ett stort val som man ofta
satsar stora summor pengar i. Vi gjorde vårt val och satsade våra pengar i det
område som var attraktivt för oss. Varför nu vårt val sätts till sidan och inte
respekteras, till fördel för människor som ännu inte gjort sina boendeval är inte ok.
Vi hade inte byggt hus och anlagt trädgård om vi känt till att detaljplanen skulle
komma att ändras så drastiskt.
Politiker är folkvalda. Rimligt när det gäller frågan om vad som tillåts byggas på
Rosmarinen 4-7 borde vara att låta oss, folket som bor på Kvarnbäck påverka
detta.
Det nämndes att det som ska byggas måste passa in i förhållande till nuvarande
bebyggelse. Som framgår av protestlistan är det i stort sett ingen av de som nu bor
på Kvarnbäck som anser att det som föreslås passar in.

Förslag:
•
•
•
•

Bygg istället lägenheter på etapp 3, vilket är närmare väg 13 och därmed inte ökar
trafiken på etapp 1och 2
Bygg exempelvis kedjehus på Rosmarinen 4-7.
Gör om de fyra tomterna till tre tomter, eftersom det efterfrågas större tomter.
Marknadsför bredare för att få tomterna sålda, mot både privatpersoner och
entreprenörer.

Sakägare, granne i sydväst, Rosmarinen 2, Rosmarinvägen 14
Badwill för hela området (alla etapper). Risk för att detaljplan för etapp två och tre ändras.
Risk för värdeminskning av befintlig bebyggelse.
Ökad bullernivå och trafikmängd.
Ökad risk för störande verksamhet både dagtid och kvällar/helger med denna stora
inflyttning till detta annars lugna område.
Minskad trafiksäkerhet.
Liten väg enligt kommunen, därav byggdes ej några farthinder. Redan problem på området
med parkeringsplatser med följd att bilar står parkerade på olämpliga platser på gatan.
Minskad barnsäkerhet Oro då det finns väldigt många barn i området.
Passar ej in med två "höghus" i detta område, varken estetiskt eller praktiskt.
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Går stick i stäv med ursprungliga detaljplanen. Den nuvarande detaljplanen är ej lika
begränsande och tillåter kopplade hus.
Vi köpte tomt och byggde hus här enbart pga existerande detaljplan.
Vi flyttade till Höör från Malmö enkom för att vi hade hittat ett lugnt och idylliskt
villaområde, vilket det är och måste få förbli.
FÖRSLAG:
Gör om till marklägenheter. Mycket attraktiv boendeform.
Gör om till tre tomter istället för fyra eftersom det är stor efterfrågan på större tomter
enligt er egen utsago.
Använd etapp tre där det redan finns en stor tomt enligt detaljplan, lämpar sig bättre för
denna typ av projekt.
Nu när området är färdigställt med asfaltering och plantering blir det mer eftertraktat,
dags att marknadsföra tomterna för villabebyggelse.

Persiljan 2, Rosmarinvägen 20
När Höörs kommun anlade Kvarnbäcksområdet, Etapp l, så var tanken från kommunens
sida att området skulle ha karaktären av ett typiskt villakvarter. Detaljplanen tog hänsyn till
hus med en total bygghöjd om 3,5 meter. Detta var tydligt i detaljplanen gällande just
kvarteren Rosmarinen, Dillen, Salvian samt Persiljan l och 2. Detta var ingångsvärdena för i
stort sett alla som valt att lägga sina livs besparingar på att bygga sitt hus i detta område.
Att nu dessa förutsättningar skall ändras påverkar självklart karaktären på området och
många hade kanske inte valt att just lägga sina livsbesparingar på att bygga hus i detta
område om det inte varit för att man ville åt just villakvarterskänslan. Därför anser vi
generellt att detaljsplansändringen som möjliggör ett flerbostadshus på Rosmarinen 4-7,
inte bör röstas igenom. Nedan följer andra förslag som vi anser är bättre än den
detaljplansförändring som kommunstyrelsen beslutat om samråd för.
•

Kommunen, via Lars Frostemark, förde på samrådsmötet den 25/10-2016 ett
resonemang gällande att man idag har indikationer på att tomtköpare önskar köpa
större tomter än de som finns på Rosmarinen 4-7.

•

Ett bättre förslag är att göra om detaljplanen så att de fyra tomterna blir tre tomter
2
istället. Totalt är arean på tomterna 2978 m . Om en detaljplansförändring görs för
att bevara ursprungstanken med ett villakvarter, så kommer respektive tomt att
motsvara 992 m2 styck. l jämförelse med övriga tomter i området skulle då dessa
2
tre nya tomter hamna inom tomtspannet för minsta areal på Etapp l om 696m , och
2
största arealen på 1106 m .

•

Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att HFAB bygger fyra liknande
hyresrätter som byggts på persiljan 3. På detta sätt tillgodoser kommunen
karaktären av att området ska bevaras som ett villakvarter samtidigt som
ytterligare barnfamiljer kan flytta in på området. Dock bör dessa vara minst 3
rumslägenheter då två rum är i minsta laget för en familj.
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•

Ett annat förslag är att kommunen, via HFAB, köper tomterna och arrenderar ut
dem som tomträtter till de privatpersoner som klarar av en högre månadskostnad
men som inte har möjlighet att möta bankernas krav på 15 % kontantinsats vid
husköp. Detta skulle kunna öppna marknaden för fler potentiella köpare av
tomterna.

•

Kommunen anförde även under samrådsmötet att tomterna är svårsålda. Genom
att sänka priset på tomterna eller t.o.m. ta bort differentieringsavgiften om 207
2
kr/m . skulle kunna vara ett incitament för att locka köpare till tomterna.

•

Kommunen anförde via flertalet representanter att det finns ett stort behov av fler
mindre hyresrätter i Höörs kommun. Man lade även fram argument att det byggs
just dessa typer av hus i andra delar av Höör. o Istället för att projektera Etapp 2
av Kvarnbäcksområdet med 13 villatomter så borde kommunen detaljplanera för
flerbostadshus. Fördelarna med att lägga dessa i Etapp 2 istället för Etapp l är att
potentiella köpare av villatomterna i Etapp 2 då redan från början vet att det
kommer att byggas flerbostadshus i det detaljplanerade området. Dessutom ligger
Etapp 2 lägre ner vilket gör att ett högre hus inte sticker ut på samma sätt.
Ytterligare ett argument att förlägga flerbostadshus i Etapp 2 är att trafiken inte
ökar i området Etapp l.

•

Under samrådsmötet framkom klagomål från oss boende angående
trafiksituationen i området. P.g.a. rådande brist på parkeringsplatser så fylls
gatorna med bilar som väldigt effektivt hindrar sikten för bilister. Med det i åtanke
så bör man inte anlägga ett flerbostadshus inne i området då det antal
parkeringsplatser som tänkts byggas endast avser de boende i flerbostadshuset
och inte gäster även om det finns riktlinjer för antal gästparkeringsplatser. Detta
gäller även för redan byggda hyresrätter och bostadsrätter på Persiljan 3. Förutom
parkeringsproblemen som redan finns kommer trafiken in till området att öka vilket
medför ytterligare risker för de barn som av någon anledning skulle uppehålla sig
på gatan med t.ex. en cykel. För att lösa parkeringsfrågan gällande främst persiljan
3 så anser vi att Dillen 4 skulle kunna detaljplaneras om till en parkeringsplats. o
Vidare önskar vi att granskningsutlåtandet tar M ä rit Janssons, universitetslektor i
landskapsplanering vid SLU i Alnarp, debattartikel angående att "stadsplanerarna
missar barnen"-Svenska Dagbladet 8 februari 2016 i beaktning. Se bilaga l.
http://www.svd.se/stadsplanerarna-missar-barnen

Salvian 7, Basilikavägen 6
På samrådsmöte den 25 oktober presenterades en ny detaljplan för Rosmarinen 4-7. Med
anledning av detta kommer vi att lämna detta yttrande att se över alternativen som
presenterades av närvarande representanter för området.
Vi är inte emot att kommunen satsar på att bygga mindre hyresrätter, det ser vi bara som
positivt. Det vi motsätter oss är att kommunen utan information till berörda i området och
utan några försök att sälja tomterna har beslutat att ändra den ursprungliga detaljplanen,
eller ens har några alternativa förslag.
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När vi valde att flytta till Höör från Malmö så var detaljplanen en av orsakerna, ett
barnvänligt och säkert villaområde endast för privatpersoner, dessutom var där ingen
genomfart som ökar trafiken. Att öka hushållen från 4 till 24 kommer att öka trafiken
avsevärt in på området, på ett så pass litet område kommer det påverka både miljön och
trafiksäkerheten på ett negativt sätt.
Det är i Höör vi har investerat och det är här vi vill låta våra barn växa upp.
Kommunen påstår att tomterna är svårsålda, det är inte så konstigt. De ser ut som en
urskog, man kan varken se var de börjar eller slutar, tomtgränserna är helt obefintliga.
Istället för att försöka göra något åt detta så antar man ett förslag från företag som vill
bygga lägenheter, och med det så har man sålt 4 tomter. Problemet kvarstår med att det
finns ytterligare 5 tomter som inte är sålda, varav två mittemot det planerade bygget. Det
är inget som kommer att locka köpare till resterande tomter.
Det som bör göras är att röja upp på tomterna. Gör tomterna sevärda och lättöverskådliga
när man är på plats. Se över prisläget, framförallt på VA-anslutning.
Ett annat argument från kommunen var att folk vill ha större tomter. Nu är det 4 tomter på
ca 745 m2, dela upp dessa på 3 tomter på vardera ca 990 m2. Då blir det totalt 8 lediga
tomter med varierande storlek i området, med lite ansträngning och en mäklare som
jobbar för att få de sålda, då ska de inte vara svåra att sälja. Speciellt med tanke på att det
finns spekulanter på de större tomterna på etapp II.
Nu när det är öppet för företag att köpa tomt här, varför inte sälja till en husbyggare som
kan ha visningshus, precis som det närliggande Åkersberg hade?
Istället påbörjas etapp II, även den med stora förändringar från den ursprungliga planen.
Den planen trädde i kraft 2015, varför ansåg man inte då att det fanns behov av
flerbostadshus och hur vet man att behovet finns nu, just i det här området och inte
närmare centrum.
Det finns även en utgången plan för etapp III, finns den med som ett alternativ? Skillnaden
här är att det finns ännu ingen som har köpt någon tomt, så här bör det vara fritt för
kommunen att modellera och pussla ihop för ett flerbostadshus, kanske till och med ännu
fler än de planerade 24 lägenheter på Rosmarinen. Det ligger dessutom närmare väg 13,
färre som behöver köra ända in till etapp I, och om parkeringar läggs utmed Basilikavägen
(parallellt med väg 13) så störs inte heller boende i etapp III av trafik inne på området.
Ur miljösynpunkt har det en positiv effekt, liten, men den bör inte avfärdas.

Dillen 3, Basilikavägen 10
Syfte och bakgrund:
Byggnation och anläggning av Kvarnbäck gjordes för att skapa ett villaområde med inslag
av större marklägenheter, detta var ingångsvärdena för oss när vi byggde vårt hus. Sedan
vi byggde vårt hus har områdets ej sålda tomter stått och förfallit, någon röjning av sly
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eller omhändertagande har inte skett sedan vi flyttade in. Annonsering av tomterna finns
på hemnet.se, dåligt uppdaterad hemsida och via en mäklare. Kommunen hävdar nu att
tomterna är svårsålda. Därför vill kommunen ändra detaljplanen för att kunna bygga
höghus med 1:or och 2:or.

Vad händer om ovan sker?
Dynamiken på Kvarnbäck ändras totalt, från att vara en område med barnfamiljer med
inslag av personer i övre medelåldern till ett område med 24 ungdomar i åldrarna 18-25 år
som till stor del saknar förståelse för hur ett barnområde fungerar. Nästan som att bygga
ett villaområde på ett Universitetscampus. Dessutom kommer trafiken att öka mycket mer
än vad den skulle enl nuvarande detaljplan, från 4 bilar till 24 bilar.

Motförslag:
Alt 1: Gör tomterna större, dvs. gör 4 tomter till 3.
Alt 2: Försök sälja tomterna till husbolag, ex Smålandvillan.
Alt 3: HFAB bygger radhusområde i samma stil som befintligt område på Kvarnbäck, detta
istället för höghus. Vad jag vet så är alla uthyrda och det finns en efterfrågan på fler.
Alt 4: Anlägg hyresrätter i etapp 2, förslagsvis längst ner för att höjden skall störa så lite
som möjligt.
Tillägg:
Parkeringssituationen framförallt vid befintligt radhusområde (Persiljan) är ett problem.
Förslag på hantering: Dillen 4 görs om till parkeringsyta, detta för att boende och besökare
till främst radhusområdet skall ha någonstans att parkera. Kommunen har sedan tidigare
hävdat att man skall parkera på gatan vilket gör att hastigheten sänks. Problemet med
detta på ett område som Kvarnbäck är att barn inte syns om parkerade bilar står längs
stora delar av vägen. På området Hästhagen i Höör finns gemensamma parkeringsplatser
(Björkgatan) vilket även torde fungera på Kvarnbäck.

Persiljan 6, Basilikavägen 11
Vi har tagit del av ert förslag om att ändra detaljplanen för tomterna Rosmarinen 4-7 på
etapp 1 av Kvarnbäcksområdet. Förslaget som vi ser det, är inte genomtänkt eftersom det
inte har tagits någon som helst hänsyn till oss boende som redan finns i området.
Vi kommer inte ens från kommunen från första början men fastnade snabbt för detta
område. Med sin lugna vackra miljö av friliggande villor och ett mindre område med
bostadsrätter och hyresrätter i 1 plan. Perfekt för våra barn att växa upp i tänkte vi. Då vi
är helt emot detta som håller på ske, att ni vill ändra detaljplanen för att tillåta
flerfamiljshus på dessa tomter är för oss helt absurt. Hade vi vetat detta hade vi aldrig valt
att investera våra livs besparingar i detta område och Höörs kommun.
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Vi har full förståelse för er som sitter i KS att ni måste ta hänsyn till många människors
behov och har ett stort ansvar som vilar på era axlar. Men SNÄLLA, försök sätta er in i vår
situation.
Med detta sagt så vill lyfta fram våra förslag för tomterna som är osålda på Kvarnbäck
etapp 1:
1. Gör om de 4 tomterna till 2 eller 3 tomter istället så de blir större. Ni skriver själv
att större tomter är lättare att sälja.
2. För vår del får ni gärna sänka priserna eller rent av skänka bort tomterna bara de
blir bebyggda med friliggande villor och inte flerbostadshus.
3. Flerfamiljshusen kan ni placera i etapp 2 eller 3 då de som köper tomterna där vet
vad som gäller från början när man väljer att göra sin största investering i livet.
4. Låt någon hustillverkar köpa tomterna och bygga nyckelfärdiga friliggande villor.
5. Radhus med 3-4 rum eller mer är också ok för vår del men i 1 plan.
6. Det ni redan har gjort med att färdigställa gatorna kommer att hjälpa er sälja de
befintliga tomterna utan tvekan. Det har verkligen blivit superfint. Men om ni väljer
att bebygga vårt område med ett flerfamiljshus i den omfattningen så kommer ni
inte få sålt en enda tomt till är vår fulla övertygelse.
Tack för ordet och hoppas att ni lyssnar på oss.

Persiljan 5, Basilikavägen 13
Vi anser inte kommunen ska förändra detaljplanen för Rosmarinen 4-7 då det förändrar
karaktären av området från villakvarteret det är idag med idag 20 villor och ett
radhuskvarter med totalt 19 marklägenheter (2 till 4 r.o.k). Vi köpte vår tomt i området
under dessa förutsättningar och för dessa mysiga omgivning samt att man fritt fick bygga
villor. Om det tillåts uppförande av 2st stora två-plans fastigheter kommer man förändra
hela området då dessa kommer sticka ut mer än övriga byggnader. Området kommer också
domineras av dessa 19 + 24 lägenheter vilket inte är det område vi valde 2013/2014 när
vi köpte vår tomt. Vi anser att området ska riktas mot barnfamiljer. Att förlägga 24st
lägenheter mellan två villor känns som ett desperat behov av att själva tomterna för att
komma vidare. Man tillmötesgår ett företags önskan att bygga mindre lägenheter på villa
tomter. Detta företag har inget i ett villakvarter att göra anser vi.
Vi föreslår därför att man förändrar nästkommande etapp 2 och 3, för att möjligöra tätare
byggande då kommunen ansåg det önskvärt på samrådsmötet. Det är dessutom ingen
boende där idag. Detta förslag till förändring påverkar redan 39 familjer i varierande
storlek som dessutom redan bott i området mer än 5 år.
Varför inte auktionera ut tomterna med lägsta pris 50 % mot vad de säljs för idag och ett
villkor att villor måste byggas, då påskyndar man byggandet i området. Eller göra om
dessa 4 tomter till 3, då det efterfrågas större tomter som man redan förändrat i
kommande etapp 2.
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Om man väljer att driva igenom förändringen som presenterade på samrådsmötet så bör
man utöka antalet parkeringsplatser. Vi bor mycket nära de 19 marklägenheterna och
redan idag finns få p-platser och ett flertal bilar parkerar varje dygn utanför på gatan. Fler
och fler yngre skaffar bil, skulle det dessutom bo två i 30 % av lägenheterna så har redan
där minst 2 bilar till som ska parkeras.
Vidare bör man också överväga att bygga ett minst ett fartgupp i gatan på rosmarinvägen
då det saknas idag, detta bör ingå som ett villkor till detaljplan eftersom det medför ökad
trafik mer än beräknat.
Det finns också en betydande risk att området blir ett tillhåll för yngre om man väljer att
godkänns den förslagna lösningen med 24st 1 r.o.k. lägenheter. Man borde minst rikta sig
till barnfamiljer med 3 till 5 r.o.k. då redan en majoritet är det idag. Det förekommer redan
buskörningar i området men dessa har blivit färre sen guppen byggdes för några veckor
sedan.
Byggnader som carport och miljöhus bör absolut inte byggas inom de 5 meter från gatan
som alla villor i området är byggda efter, vilket är en större avvikelse anser vi. Komplement
byggnader i tomtgräns bör eller inte byggas utan flyttas in minst 1 meter för framtida
underhåll på den egna tomten. Det kan inte var meningen att framtida underhåll ska ske
från grannars redan färdiga tomter.

Persiljan 4, Basilikavägen 15
Från att tidigare ha bott i storstad, småstad och senast åter storstad, har vi gjort ett
mycket noggrant urval av vårt val av bostadsområde samt plan för vårt boende. Den
dåvarande detaljplan passade vårt behov. I dag är området bebyggt med 20 varierande
bostadshus, Persiljan 3 med blandat bostadsrätter och hyreslägenheter. 38 familjer bor
aktuellt på området. Av alla som besöker/promenera i området kan man få höra, att de
njuter av att titta på de olika villorna, att det är en så fin varierat bebyggelse och ett så fint
område.
Varierat och blandat utbud av bostäder, service, lek/idrottsplats och natur är med till att
skapa närhet i det dagliga livet. Det är också med till att ge ett tryggt vardagsliv och goda
uppväxtvillkor för våra barn. Attraktiv boende miljöer och bostadens betydelse för den
enskildes välbefinnande är med till att främja Höörs kommun, som en plats där människor
har lust att satsa på, för sitt livsboende. Allt detta sätter Höörs kommun över styr med sin
ändrade detaljplan för etapp 1.

På vilka grunder bygger kommunen sitt antagande om byförtätning av etapp 1?
Underlagsmaterial, för bedömning för nödtvungen byförtätning av villaområdet saknas.
Svar saknas på utförda undersökningar, evt. enkäter, intervjuer och samtal med
allmänhet/boende på området. Finns ett behov i Höörs kommun för att ge 24 nye familjer
ett boende i pyttesmå lägenheter? Trångboende är något man har gjort allt for att planerar
bort sedan 50-talet. Vad är konsekvenserna för dessa familjers livssituation som
kommunen men också vi som medborgare är med till att signalerar? Vi är emot den
byförtätning, som kommunens representant på mötet beskrev. Vi vet att byförtätning är ett
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nytt modernt begrepp. Byförtätning finns i storstäder, och nyttjas med stor hast och kan
här till viss del vara relevant. I storstäder finns bland annat utbildningsplatser, universitet,
högskolor, sjukhus samt god offentlig kommunikation vilket möjliggör en mer varierat
familj sammansättning. Det är kanske en möjlighet även för Höörs kommun om denna form
för hyförtätning placeras när stationsområdet. I detaljplanen for 2007 finns möjlighet att
2
planerar for tomt med storlek från 600-1 000m . Det kan vara något att beakta, när dessa
små tomter på Rosmarinen 4-7 inte har kunnat säljas. På samrådsmötet uppgavs, att
kommunen inte saknades pengar och att kommunens ekonomi inte var orsaken till att
tomterna var planerat så små. Därför rekommenderar vi att ni ändrar Rosmarinen 4-7 till
två tomter. Därefter utföra en ordentlig marknadsföring. Det far kanske en avsmittningseffekt så även de resterande tomter går att sälja, och området kan bestå som ett varierat
villaområde. Om kommunen nödtvunget vill bevara dessa fyra tomter, finns möjligheten att
bygga bodstadsrätter som på Persiljan 3 och därmed bevara området sammanhållet. Man
skall inte glömma estetiken i ett bostadsområde, vilket lätt kan hända när man är fartblind.

I kommunens nya detaljplan för etapp l kommer det att bli, i antal familjer, en ökning på
området med 60 %. Hur är det tänkt, att områdets nuvarande bebor skall möta dessa nya
familjer så de kommer att känna sig väl integrerat i villaområdet, enligt kommunen? Finns
där någon konsekvensanalys utfärdat? I så fall tar vi mycket gärna del av denna. En
huslänga i två plan kommer helt att förstöra området. Till detta svarades på samrådsmötet,
att där redan finns ett tvåvåningshus. Ja, men är det inte det, som är med till att göra
området varierande utan att estetiken går förlorat? Att dessutom få avskärmat sin tomt
med 2m höjt plank är inget som främjar det fina villaområdet, det ger även de närmaste
grannar en känsla av att bo i fängelse.

Visst vill vi ha en fin miljö för alla där jämställdhet skall få råda. Och visst vill vi att alla skall
gå/cykla till stationen, gå och handla, bära hem de tunga varor etc. men så är tyvärr inte
verkligheten. Någon behöver sin bil till arbetet, andra har också en firmabil, andra behöver
hjälp med livspusslet av släkt och vänner, som kommer i bil, någon kan inte gå/cykla-ja, för
familjer finns där många kombinationer, -vart på gatan skall bilar parkeras utan att riskerar
barnens liv? Hur gör kommunen området tryggt och säkert för sina nuvarande invånare?
Och hur kommer kommunen att säkerställa trygghet och säkerhet med en familj ökning på
60 %? Med hopp om respektfull mottagande av dessa sakliga synpunkter.

Dillen 2, Salviavägen 1
1. Förslaget på hyresrätter ogillas med hänsyn till området då det är anpassat till
villatomter. Antalet hyresrätter med carport, vilket innebär en ökad biltrafik och husen
passar inte in i miljön på etapp 1. Lägg detta till etapp 2 eller vid området vid gamla
Byggland då får de närmare till station. Miljöpartiet får tänka till bättre att bygger man
carport är det för bil och inte cyklar.
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2. Stycka upp dessa tomter till större och mindre antal tomter och då kan även de
erbjudas till intressenter för etapp 2.
3. Ta in en riktig mäklarfirma med större utbud än vad Nina har att erbjuda t.ex.
Länsförsäkringar, Bjurfors, Svensk Fastighets Förmedling etc. med större utbud och större
räckvidd. Bjud in dem och låt dem komma med förslag till lösningar för att göra en bra
detaljplan som kunder efterfrågar. Med hänsyn till dagens samhälle där skjutningar och
bilbränder i Malmö, då finns det barnfamiljer som vill flytta till en trygg miljö i Höörs
kommun med naturen och Skånes Djurpark och bra förbindelser både till Köpenhamn och
Stockholm.
4. Gör en marknadsundersökning vad är det kunderna vill ha för hus och tomtstorlek.
Detta kan utföras av lite större fastighetsmäklare för de vet vad kunderna vill ha och
efterfrågar.
5. Gästparkeringar saknas på området så detaljplanen behövs ses över i sin helhet för
detta har missats från första början, då man slipper ha bilar uppställda längs vägen
när det kommer gäster och detta med hänsyn till att det finns mycket barn i området.
6. Ta in en arkitekt som kan ge förslag på eventuell lekplats i etapp 1 för etapp 2 blir
lekplatsen fullproppad.

Salvian 6, Salviavägen 4
Vi har köpt tomt och byggt hus mot bakgrund av att detta är och ska förbli ett villakvarter.
Detta var de säljargument som användes då vi själva köpte tomt på området. Således med
förväntan på en trygg och lugn närmiljö för vår familj innefattande små barn. De faktorer vi
ser skulle påverka detta negativt, och samtidigt inte vara lämpligt varken för kommunen
eller området är följande:
Ökad trafik, ökad miljöbelastning och ökad ljudnivå
En bebyggelse som tillåter mångdubbelt fler boende på samma yta ger upphov till ökade
trafikströmmar, inte bara på närstående gata utan det kommer även påverka övriga gator i
området i olika omfattning. Detta ger i sin tur upphov till ökad ljudnivå, ökad
miljöbelastning, d.v.s. ökade avgaser och partikelutsläpp samt ökad risk för trafikskador
både för person och materiell.
Ökad insyn
Genom att öka antalet boende per yta kommer per automatik både vår och andra tomter
hamna i direkt blickfång från den tänkta byggnationen av ett betydligt större antal
individer. Detta var inget man behövde ta höjd för vid byggnationen av vårt hus, men skulle
nu upplevas som en inskränkning på den privatasfaren och på vår integritet i allt för stor
omfattning jämfört med rådande plan.
Användning av kommunens resurser
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Som skattebetalare månar vi om att kommunens rykte och även ekonomiska resurser hålls
på topp. Vi ser här risker både får dåligt rykte i fråga om bygga och boende, och därmed
svårighet att på sikt rekrytera köpare till närliggande tomter både i denna etapp samt
kommande etapp 2 och framåt. Det skulle därmed kunna påverka marknadsvärdet på
tomter och i förlängningen slå mot kommunens ekonomiska situation.
Förslag till alternativa vägar framåt för kommunen:
1. Gör om de aktuella tomterna från 4 st. till 3 st. vilket av egen erfarenhet skulle öka
attraktiviteten.
2. Hitta alternativa försäljningsvägar, ex. annan mäklare, lyft annons till förstasidan på
kommunens hemsida etc.

/ sammanställt av Anneli Andersson, planarkitekt

BILAGA 1
Minnesanteckningar Samrådsmöte Rosmarinen 4-7 2016-10-25
Höörssalen 18:30 – 20:00
Inledning samt presentation
Tjänstemän:
Anneli Andersson
Trine Nykjär Strunck
Rolf Carlsson
Lars Frostemark
Politiker:
Fredrik Hanell
Rolf Streifert
Maria Boström Lambren
Stefan Liljenberg
Lars Olof Andersson
Stefan Lissmark

24 medborgare deltar i Samrådsmötet.

Anneli går igenom förslaget.
Ursprunglig plan från 2007. Genomförandetiden har gått ut.
Viktigt med balkonger, trappor på gavlarna – illustrationskartan är framtagen utifrån arkitektens
förslag med vissa förändringar.
Miljöhus
Parkeringar
Cykelparkeringar
Ev. carportar skall vara med gröna tak, max höjd är 2,7m
Växlande höjd på befintlig bebyggelse 1 + 1,5 plans hus, inom kvarteret och 2-plans hus intill.
Anneli presenterar befintlig detaljplan och de förändringar som är aktuella.
I befintlig plan tillåts 1,5 plans hus med byggnadshöjd 3,5 m (till där vägg och tak; 45° möts). Inga
begränsningar på höjd av gavel 30 % bebyggelse gäller.
Friliggande eller kopplade byggnader tillåts.
Matris som visar innebörden av ändringen.
Ökat bebyggelsesprocent medför 1 parkering per bostad + 3 gästparkeringar.
Krävs inte bygglov för plank

Krävs inte bygglov för solpaneler och solfångare
Vi har jobbat med dessa planbestämmelser för att få det att passa in på bästa sätt till befintlig
bebyggelse inom kvarteret, som redan nu är väldigt varierad. Den nya bebyggelsen kommer inte
ligga nära befintlig bebyggelse jämfört med gällande planen.
Befintlig genomförandetid har gått ut, därmed kan planen ändras utan ersättning.
Planens syfte följer med plankartan. Detaljplan följer Översiktsplanen 2002 samt Plan- och
bygglagen.
Diskussion
• Fråga gällande större allmänhet berörs inte. Var går gränsen för ”almänheten”?
o Det är standardförfarande som gäller och översiktsplanen följs. Allmän platsmark
berörs inte. Bostäder till bostäder.
o

Befintlig plan gäller redan bostäder, därför anses det inte som en större förändring.

•

Ska etapp 1 byggas ut först?

•

Behov för lägenheter; gäller det små lägenheter? Planen anses begränsa kommande
nyttjande av området!

•

Fråga gällande hur man kan ändra från en plan till en annan?

•

Är tomterna verkligen svårsålda?

•

Har kommunen försökt ändra tomtstorlekarna?
o

LF: Ang. försäljning av tomterna; Försäljningen har skötts av fastighetsmäklaren
Nina Swenning.

AA: Det är svårt att göra en plan som både kan tillåta villor och flerbostadshus när det gäller
avstånd, antal parkeringar mm, därför har denna fokuserats på flerbostadshus.
•

Kan alla köpa, eller är tomterna redan sålda – och hur ställer sig politiken?
o
o

•

FH: svarar att politiken står bakom detta förslag
LF: svarar att alla kan bjuda på tomterna

Vad är det som har ändrats från att det bara är privata som kan köpa till att det numera
också är företag?
o

LF: I första hand ska villatomter säljas till ”slutanvändaren”

•

Varför bygger kommunen inte på Västra Stationsområdet?

•

Vem ska hyra ut dessa lägenheter?
o

LF: Det är den som bygger bostäderna

Varför finns byggaren inte på plats, är det för att de redan känner sig så säkra på att det blir till
deras fördel med planändringen?
RC: Kommunen har planmonopol och någon annan kan bygga.
LF: Det säljs inte tomter nu när planändringen är på gång.
RC: Kommunen har planmonopol. Kommunen har resonerat om att det nu ska vara flerbostadshus.
Juridiskt kan en tomt säljas, men det är inte troligt.
Fråga: Kommunen är i behov av lägenheter, vem bedömer att detta är ett bra läge?
Nuvarande ägare tror inte att detta område är lämpligt för 24 små lägenheter. Ser det som ett hot
för nuvarande miljö, att det ska vara lägenheter för ungdomar med bilar?
Enligt HFAB är det efterfrågan på dessa små lägenheter, det följer bostadsförsörjningsprogrammet
samt att det finns bruttoinflyttning på 200 personer per år.
Förtätning, blandad bebyggelse, stationsnära.
RC: Kommunen har blivit kontaktad angående denna byggnation. HFAB har inte ekonomi för att
bemöta efterfrågan i Höör, vi försöker tillfredsställa behovet genom att bemöta intressenter.
Varför bebyggs etapp 2 innan Etapp1 är klar?
Ca 140 extra fordonsrörelser per dygn, de gator som finns skall kunna klara av detta.
•

Känns som desperation att ta fram detta förslag. Det finns ju andra tomter inom kommunen.
Varför är det tvunget att ändra dp för området?
o
o

LF: Det finns ett behov, det kan vara ett sätt att få detta område färdigt.
FH: Det handlar inte om desperation, det handlar om att det finns intressenter för
detta område, och kommunen har därmed en möjlighet att bemöta behoven.

•

FH: Vad är det framförallt som kritiken riktas emot?
o Barnsäkerhet
o Trafiksäkerhet
o Passar inte in

•

Har kommunen försökt leda intressenter av villatomter som har varit intresserade av etapp 2
in på etapp 1? -Eller hört varför etapp 1 inte är intressant?
o

•

LF: Kommunen har inte gjort detta.

Varför planeras inte flera flerbostadshus i etapp 2 om nu behovet är så stort?
o

LF: Planer kan ändras om behovet ändras.

Villatomter säljs till slutanvändaren – tomter för upplåtelse av flerbostadshus säljas till företag.
Frågan gällande upplåtelse av en tomt till parkeringar har skickats till SBS. Svaret har varit negativt
från SBS.

Stationsnära; ökar bilburen förflyttning trots kommunens intentioner om ökad ”cykelförflyttning”
vilket denna belägenhet för flerbostadshus ger möjlighet för.
•

Hur tänker de fortroendevalda?
o
o
o
o

o

RS (SD): reagerar på ”protestlistan” och har full förståelse för protesten och
instämmer.
FH: Det lyssnas på protesterna, men inga löften kan medges, det är den politiska
process som kommer visa resultatet.
ML: Är med för att lyssna och ta in synpunkter, det finns inga beslut – ett samråd är
till för att få synpunkter på planförslaget.
LOA: Lyssnar in under samrådsmötet – protestlistan kom in samma morgon som
överlämnande till samrådet skulle behandlas politiskt. Uppmuntrar till sakliga
skriftliga synpunkter.
SL: Skicka in synpunkterna, deltagarna på mötet är majoritet i området; inte i
kommunen.

Efter att dessa 4 tomter tas i anspråk, kommer det att vara 5 kvar, det tros inte vara lätt att sälja
dessa efter flerbostadshus byggts. Ändra till större tomter om det är det som behövs.
Missnöje med den fastighetsmäklare som används av kommunen, önskar att kommunen ska ta
större ansvar för att göra tomterna attraktiva (göra reklam för området).
•

•

Vill ha svar från politikerna vad de tycker?
o

FH: Politikerna är i ordnade politiska partier, som får diskutera frågorna.

o

Skicka med länken till hemsidan för de förtroendevalda politikerna i KS.

När är planen för att påbörja byggandet på Byggland?
o

Vi är i förstadiet till detaljplanen, det finns inget datum.

•

Hur länge har diskussionerna i denna ändring av dp pågått?
o Beslutet har tagits av KS efter att förfrågan har kommit från exploatören – förfrågan
bedöms ha kommit in i mars.

•

Vem betalar dp ändringen?
o Den som har nytta av planen.

Önskemål om att en bättre marknadsundersökning skulle ha gjorts innan arbetet med
detaljplaneförslaget påbörjades.
Mötet avslutas kl 20:20

Vid pennan Trine Nykjär Strunck

BILAGA 2
2016-10-09

Angående eventuell ändring av detaljplan för Rosmarinen 4-7 på Kvarn bäck.
Vi som valt att bosätta oss på Kvarnbäck köpte våra tomter enligt dåvarande detaljplan.
Denna detaljplan visar tydligt att de berörda tomterna är avsedda för byggande av fyra
villor.
Givetvis hade vi redan då och har nu förväntningar på att Kvarnbäck ska förbli ett
villaområde. Därför motsätter vi oss att det byggs ett betydligt större antal, mindre
bostäder, vilket kommer att påverka både trafik och enhetlighet på området.
Politikerna i vår kommun är folkvalda. Därför hoppas vi att ni som är ansvariga väljer att
lyssna till folket i det aktuella området, det vill säga vi som bor på Kvarn bäck. ~\\'1
Underskrift

BILAGA 3
---------

stadsplanerarna
missar barnen''
Sverige var tidigare ett föregångsland när det gäller barns
utemiljöer. Men av någon anledning ses barnen i dag som ett
särintresse, något som inte kan tas hänsyn till överallt - inte
ens där det byggs bostäder för barnfamiljer, skriver Märit
Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.
8 feb, 2 016

"stadsplanerarna tnissar barnen"

Framkomlighet med motorfordon ges hög prioritet, trots att det gynnar biltrafik på miljöns, säkerhetens och barnens bekostnad, skriver Märit
Jansson. Foto: Yvonne Åsell

DEBATTIFÖRTÄTADSTAD
Vi behöver damma av kunskapen o1n vad so1n gör städer
och orter barnvänliga.
I en kommentar på Staffanstorps kommuns hemsida oroar sig en boende
för barnen , då nybyggnation riskerar ge ökad biltrafik i ett befintligt
villakvarter. Svaret blir: "Gatorna är till för trafikrörelser och är inte rum för
lek Plats för lek i närområdet finns förutom i de egna trädgårdarna bland
annat i Mimers lund och på grönytan mitt i Hjärup NO." Budskapet är alltså
att barn och deras lek ska hållas inom privatträdgårdar och på särskilda
platser. På gatan ska biltrafiken fram.
Min lilla hemort Hjärup ska snabbt "förtätas" med bebyggelse och mer
trafik Där det tidigare har funnits gott om möjligheter för barn att själva
hitta platser att leka på, ska de i stället hänvisas till särskilt iordningställda
platser för lek, och deras rörelseutrymme samtidigt begrä nsas. Tyvärr
handlar detta inte om ett enstaka fall och inte heller om d et vä rsta exemplet.

Bristen på barnperspektiv i planel'ingen är en del av en större samhällsbyggnadstrend. I såväl större städer som på mindre orter byggs i dag utan
tillräcklig hänsyn till barn.

Behovet av att bygga fler bostäder är i dag stort. Men hur det görs
påverkar vilka livsmiljöer vi får. Med kommuners och byggbolags
kortsiktiga ekonomiska agendor och ett stadsbyggnadsideal som främjar
täthet och tillgänglighet med bil, hamnar barns utrymmen och rörelsefrihet
ofta långt ner i prioritetsordningen. Barnens utemilj ö likställs d å med
tillgången på anlagda platser för lek.
Platser som anläggs och iordningställs för barn - skolgårdar,
förskolegårdar, lekplatser - har enorm betydelse för barns utomhuslek,
utveckling och hälsa. Men för att skapa en barnvänlig miljö som barn kan
utforska och lära sig att bemästra krävs tillgång till så mycket mer - gator,
parker, torgytor, naturmark, träd, buskage eller spännande ödetomter. Att
biltrafiken planeras så att barns rörelsefrih et främjas är en nyckelfråga för
att barn ska kunna nå dessa platser.
Att barn hänvisas till anlagda lekmiljöer är problematiskt även ur en annan
aspekt. Dessa miljöer är i dag inte sällan få, små, torftiga och tillrättalagda,
förlorare i kampen om marken, starkt styrda av standarder för säkerhet
samt önskan om en rationell skötsel och god överblickbarhet för vuxna.
Barn hänvisas alltså till anlagda platser för lek som ofta är undermåliga (ja,
d et finns såklart fantastiska undantag), samtidigt som andra platser i närmiljön, och barns möjlighet att använda dem, begränsas.
När barn inte kan gå ut och leka på egen hand berövas de möjligheten till
sådant som att klättra i träd och bygga kojor. De riskerar också att bli mer
stillasittande och att inte lära känna människor och platser i sin närmiljö.
De blir beroende av att vuxna följer med eller skjutsar dem. Den begränsade
rörelsefrih eten kan därför få långtgående konsekvenser för barns hälsa och
utveckling.
När barn inte längre förväntas få, eller kunna, använda sina nära ytor är det
inte barnen och deras lek som är problemet - det är miljön och attityderna
som behöver förändras. På många håll i världen görs också satsningar just
för att göra gator tillgängliga för lek och socialt liv med särskilt fokus på
barn. För barn kan gatan vara samlingsplats, utrymme för spel och lekar,
träningsplats för idrotter eller för att lära sig att cykla. Dessutom är den
utgångspunkten för barns utflykter på egen hand.

Sverige var tidigare ett föregångsland när det gäller barns utemiljöer.
Det finns mycket kunskap i ämnet. Tidigare var en del av den kunskapen
kopplad till normer och lagstiftning för planering. Därför är befintliga
miljöer ofta mer barnvänliga än det som byggs i dag. Men den kunskapen

•

har nu blivit ovälkommen. Den passar inte den rådande
stadsbyggnadstrenden. Verktyg såsom barnkonsekvensanalyser ses i stället
som problematiska när de riskerar att motverka ekonomiska intressen.
I dag saknas tydliga normer och lagstadgade krav för att inte barnen ska
offras i planeringsprocesser. Tanken om "förtätning" missförstås och
används som argument för att bygga igen många öppna ytor, trots att
behovet av dem ofta ökar med tätare bebyggelse. Framkomlighet med
motorfordon ges hög prioritet, trots att det gynnar biltrafik på miljöns,
säkerhetens och barnens bekostnad. Attityder hos såväl politiker och
planerare som föräldrar och andra vuxna är viktiga för att få till stånd en
förändring.

Lyckligtvis finns det också goda exempel och flera förespråkare för en
mer barnvänlig planering, inte minst bland praktiker. Men många kämpar i
dag i motvind när de för fram sina synpunkter mot förtätningsivern och
bristen på barn perspektiv. En grupp landskapsarkitekter som verkar i
Stockholm har flera gånger höjt sina röster mot att barnens utrymmen
krymper och förordat tydligare krav (SvD den 22 juni 2Q1.4) .
Av någon anledning ses barnen i dag som ett särintresse, något som inte
kan tas hänsyn till överallt - inte ens där det byggs bostäder för
barnfamiljer. Vi behöver damma av kunskapen om vad som gör städer och
orter barnvänliga - faktiskt ofta samma saker som gör dem
människovänliga. Det behövs en kursändring i stadsbyggandet och inte
minst i attityderna och trenderna som genomsyrar det. Lagstiftning om
barnkonsekvensanalyser, tillräckliga friytor och väl genomtänka
trafiklösningar ser ut att vara enda sättet att lyckas med det. Utan tydliga
krav försvinner barnen ur stadsplaneringen.

Märit Jansson
universitetslektor i landskapsplanering vid SLU i Alnarp
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/423

§ 15 Detaljplan (Kvarnbäck), Rosmarinen 4-7,
redovisning av samrådsredogörelse
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Förslaget på ny detaljplan avslås och detaljplanearbetet ska avslutas utan åtgärd.

Ärendebeskrivning
Enligt Kommunstyrelsens beslut 2016-10-10 § 192 har detaljplanen för Rosmarinen 47,(del av Kvarnbäck etapp 1) i Höör varit föremål för samråd under tiden 2016-10-17 –
2016-10-31. Underrättelse med information om detaljplanen samt länk till kommunens
hemsida www.hoor.se har skickats ut till berörda sakägare, myndigheter, ledningsdragande företag som därmed beretts tillfälle att ta del av planhandlingarna och möjlighet
att yttra sig över dem. Samrådshandlingen har under samrådstiden varit uppsatt i
kommunhusets foajé och funnits på kommunens hemsida (www.hoor.se). Samrådsmöte
har hållits i kommunhuset den 25 oktober. Minnesanteckningar har lagts ut på Höörs
kommuns hemsida www.hoor.se och bifogas denna sammanställning.
15 st. yttranden inkom under samrådet från grannar varav 1 är en samlad protestlista med
51 underskrifter. 8 st. skrivelser inkom från statliga myndigheter, företag och från
Mittskåne Vatten. Samrådsredogörelsen är en sammanställning av yttrandena.
Exploatören har tittat på en alternativ lokalisering på grund av de omfattande protesterna
mot den föreslagna bebyggelsen.
Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att
förslaget på ny detaljplan avslås och detaljplanearbetet ska avslutas utan åtgärd.
Anna Palm (M) ställer sig bakom Stefan Lissmarks (S) förslag.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse med bilagor 1_3_Detaljplan Rosmarinen 4_7 Kvarnbäck_Ksau
20170130.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/331

§ 124

Handlingsplan för barn och unga

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta planen för barn och unga enligt förslag för de delar som
rör socialnämndens verksamhet.

Ärendebeskrivning
En tjänsteskrivelse föreligger med förslag till handlingsplan..
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/114

§ 160

Handlingsplan för barn och unga

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Plan för handling - Barn och unga skall implementeras i kultur- och fritidsnämnden, och
2. Arbetsgruppen ges i uppdrag att fortsätta sitt uppdrag utifrån prioriterad ordning, och
3. Överlämna handlingsplanen till kommunfullmäktige för antagande och för
ikraftträdande istället för ”Vision för Höörs kommuns Barn- och ungdomspolitik”, och
4. Kommunens ledningsgrupp ges i uppdrag att lämna ett utlåtande i ärendet, samt
5. Behandla ärendet på nytt på det gemensamma presidiet och arbetsutskottets
sammanträde 2016-12-01.

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlades senast på nämndens sammanträde 2016-08-16 och senarelades.
Den 5 september 2016 sammanträdde kultur- och fritidsnämndens presidium, barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott. Presidiet
och arbetsutskotten ställde sig positiva till ”Plan för handling - Barn och unga” ska
implementeras i de olika nämnderna. Vidare föreslår gruppen att arbetsgruppen
skall fortsatta sitt uppdrag utifrån prioriterad ordning. Gruppen rekommenderar att
nämnderna skall anta planen. Gruppen föreslår att ledningsgruppen skall lämna sitt
utlåtande i frågan. Plan för handling - barn och unga skall överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande och ikraftträdande istället för ”Vision för Höörs
kommuns Barn- och ungdomspolitik”. Ärendet skall behandlas på nytt på det
gemensamma presidiet och det gemensamma arbetsutskottet den 2016-12-01. <!-?xml:namespace prefix = ”o” ns = ”urn:schemas-microsoft-com:office:office” /-->

Beslutsunderlag
PLAN FÖR HANDLING (2).docx
Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-16 (2016-08-16 KFN §17).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

