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Kommunfullmäktige
Sar:nr:nanrrädesdatur:n
2004-10-21
Plats och tid

Folkets Hus, Anderstorp, torsdagen den 21 oktober 2004, klockan 18.30 - 21.15

Beslutande

Enligt särskild förteckning

Övriga deltagande

Kor:nr:nundirektör Karin Gustafsson, sekreterare
Bengt-Göran Ericsson § 72

Utses att justera

Bodil Eriksson, Sven-Erik Karlsson

Justeringens
plats och tid

4-10-28, kl. 11.30

Underskrifter

Paragrafer

72 - 85

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet

är justerat. Justeringen

Organ

Kor:nr:nunfullr:näktige

Sammanträdesdatum

2004-10-21

Datum för

2004-10-28

anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

har tillkännagivits

genom anslag.

Datum för
anslags nedtagande

Kor:nr:nunstyrel sekontoret
o

Underskrift

B~i.bi~
Utdragsbestyrkande

2004-11-22
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2004-10-21

Kopia till: Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsekontoret

Kf § 77

Dm: bm030351

214

Planprogram för Fållinge iSmålandsstenar
Au § 269 03-12-16

Kommunstyrelsens
att

arbetsutskott har den 9 april 2002 beslutat

uppdra åt planeringsenheten i samverkan med byggnadsnämndskontoret utarbeta förslag till inriktning ror upprättande av planprogram.

I den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar/Skeppshult har stora
delar av Fållinge markerats som utredningsområde där kommunfullmäktige beslutat att ett program ska tas fram för att se över möjligheterna att
komplettera befintlig bebyggelse. Planprogrammet ska utfaras med inriktning mot att en varsam exploatering av bostäder ska möjliggöras.
Bygg- och miljökontoret och planeringsenheten har tagit fram ett PM.
In~ne Ljungskog och Fredrik Andersson redogör för bakgrunden till programarbetet och att man förutsättningslöst bör gå ut och pröva möjligheterna till etablering av bostäder.
Ledamöterna anser att det är viktigt att en dialog förs med markägarna.
Arbetsutskottet beslutar
att

Au § 115 04-05-18

uppdra åt bygg- och miljökontoret samt kommunstyrelsekontoret
att rorutsättningslöst pröva möjligheterna till etablering av bostäder
på Fållinge.

Kommunstyrelsekontoret har utarbetat utkast till planprogram
linge by iSmålandsstenar.

for Fål-

!rene Ljungskog och Per-Åke Gustafsson informerar om förslag till planprogram ror Fållinge by i Smålandsstenar och det arbete som foregått förslaget. Två möten har hållits med boende i Fållinge by. Ett rorsta möte
där diskussion fördes om de boendes inställning till ytterligare bebyggelse i och framtida utveckling av Fållinge. Vid andra mötestillfållet gavs de
boende möjlighet att lämna synpunkter på rors lag till planprogram. Efter
andra mötet har förslaget reviderats.
Arbetsutskottet beslutar
Utdragsbestyrkande
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Kf § 77
att

Au § 137 04-06-0 l

uppta ärendet på kommunstyrelsens

arbetsutskott den l juni 2004.

Per-Åke Gustafsson redogör för de förändringar
grammet efter möten med boende i Fållinge by.

som skett i planpro-

Ledamöterna diskuterar riktlinjerna och framför förslag till förändringar
texten.

i

Arbetsutskottet beslutar
att

Au § 203 04-09-21

sända ut planprogram för del av Fållinge i Smålandsstenar på samrådsremiss efter de ändringar som föreslagits vid dagens sammanträde.

Samrådsredogörelse
jande:
att
att

att
att

har upprättats, varvid planförfattarna

föreslagit föl-

platsen som pekas ut för eventuell bebyggelse på fastigheten Fällinge Älagård 4:7 flyttas till södra delen av ekdungen
texten kompletteras som klargör att planprogrammet är en vägledning för beslut om etablering av bostäder i byn samt hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras samt att bygglovsärenden prövas enligt plan- och bygglagens bestämmelser
texten i planprogrammet kompletteras så att det framgår att området inte skall detaljplaneläggas
texten kompletteras så det framgår att den del av Fållinge som berörs av planprogrammet skall betraktas som samlad bebyggelse.

Per-Åke Gustafsson redovisar samrådsredogörelsen
förslag.

och planförfattarnas

Ledamöterna diskuterar samrådsredogörelsen och föreslår att de två sista
att-satserna utgår. I planprogrammet skall dessutom vissa andra redaktionella ändringar ske.
Arbetsutskottet beslutar
att

godkänna samrådsredogörelsen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige

beslutar

Utdragsbestyrkande
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Kf § 77
att

Ks § 146 04-10-05

anta planprogrammet för Fållinge by i Smålandsstenar med de ändringar som föreslagits vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens

förslag till kommunfullmäktige:

Enligt arbetsutskottet.

Kf § 77 04-10-21

Lars Larsson tillstyrker kommunstyrelsens
Kommunfullmäktige
att

förslag.

beslutar

anta planprogrammet för Fållinge by iSmålandsstenar.

Utdragsbestyrkande

