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Möte med kommunen 9 juni 2011-Minnesanteckningar. 

 

Deltagande: 

Kommunen: Ewa Andrén Holst, Per Wikström, Anine Alexandersson samt Mats Åkerblad 

Strömmadals vägförening: Klas Thorén och Martin Janhäll 

Västerängens vägförening: Per Eklund och Gunnar Andersson 

 

1 Lägesrapport angående detaljplanen S4b 

 

      Processen följer vanligt planförfarande. Under samrådet 4/4-2/5  inkom 27 synpunkter  

            som nu ska inarbetas i en samrådsredogörelse som ska godkännas av  

            samhällsplaneringsnämnden den 23/8. Därefter kommer arbete med att ta fram ut- 

            ställningshandlingar påbörjas, med ambitionen att kunna ställa ut planen i slutet  

           av året. 

           Vilka som är formella sakägare avgörs slutligen av länsstyrelsen. Principen är att 

           alla fastighetsägare som ligger inom planområdet samt de som direkt gränsar till  

           planområdet är sakägare och ska således ha fått information om samrådsmaterialet. 

           Bland de synpunkter som inkommit nämndes styckningsmöjligheter, tomtstorlekar, 

           Västerängens vägförenings framställan om viss exploatering, strandskydd, dagvatten- 

           frågan, buller, gång- och cykelbana, placering av transformator- och pumpstationer… 

           Vad som kommer att beaktas ingår som en del i arbetet med att ta fram utställnings- 

           handlingarna. 

           Beträffande Stavsnäsvägen har kommunen regelbundna träffar för att om möjligt få  

           Trafikverket att koordinera planarbetet med deras framtagande av en arbetsplan. Detta 

          skulle kunna möjliggöra såväl fortsatt dragning av huvudledningarna för VA samt den 

          efterlängtade gång- och cykelbanan ner till Västerängen. 

 

2 § 113 

 

            Ewa lämnade en redogörelse om den pågående översynen som lantmäteriet gör på  

            uppdrag av regeringen. Resultatet ska redovisas den 31 juli 2011. Hur §113-ärendet   

           därefter kommer att behandlas är ännu oklart. Enligt länsstyrelsens hemsida kan en  

           eventuell lagändring komma. Uppdraget medför inga ändringar av Länsstyrelsens  

            rekommendationer om hur förordnanden ska hanteras i pågående ärenden. 

 

3 VA-, gång- och cykelfrågor. 

 

      Inget nytt fanns att rapportera utöver det som framgår av punkterna 1 och 2. 

 

4 Synpunkter från föreningarna. 

 

Västeräng redovisade idéer om att i anslutning till VA-entreprenaderna försöka få ner 

kablar och rör för belysning, el, fiber. 

Föreningen tog även upp frågan om restriktioner för utnyttjande av en ev. framtida 

parkeringsplats inom föreningens mark vid början av Ripvägen. 



Från Strömmadals vägförening framfördes önskemål om att kommunen i sina 

kontakter med trafikverket påtalade vikten av att busshållplatsen vid Strömmadal 

förses med ett övergångställe och belysning. Idag föreligger stor fara för allvarliga 

olyckor. 

 

5 Nästa möte.. 

 

Mötet utsattes till torsdagen den 13 oktober kl.16 00 i kommunens sedvanliga lokaler  

 

Mötet  avslutades med ett ömsesidigt stort tack för gott samarbete från Ewa och de två 

föreningarna. Ewa slutar i Värmdö kommun i augusti 

 

Vid pennan 

Klas 

 

                    

 

       

 


