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Plats och tid Stationsgatan 48 A, Spaden, 23 maj 2022 kl 12:30 

Beslutande Ledamöter 
Håkan Björklund (C), Ordförande 
Micael Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Jan Prytz (M) 
Magnus Ackerot (M) 
Lars Björk (-) 
Roland Malmenborn (M) 
Magnus Hedman (KD) 
Perihan Karagöz (S) 
Ola Nilsson (MP) 
Marie-Helene  Bergstrand (C) 
Charlott Zsoldos (-) 
 

 Ersättare 
Johan Josefsson (-) 

Övriga deltagare Linnea Fahlström § 72 

Justeringsplats Teknik- och fastighetsförvaltningen, stationsgatan 48A  Paragrafer §§ 69, 72 
Justeringsdag  Omedelbar justering 

Sekreterare ......................................................  
 Alfred Gotemark  

Ordförande ................................................. 
 

 Håkan Björklund (C)  

Justerare .................................................  
 Micael Nilsson (S)  

 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Teknik- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-24 Datum då anslaget tas ned 2022-06-15 

Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fastighetsförvaltningen, stationsgatan 48A 
 

Underskrift ..................................... .................................... 
 Alfred Gotemark Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärenden 
TFN § 69 Dnr TFN 2022/00029 

Val av justerare ...................................................................................... 3 
TFN § 72 Dnr TFN 2022/00404 

Remiss: Detaljplan för del av Hembygden 1 m.fl. Dnr KS 2020/00107. . 4 
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TFN § 69 Dnr TFN 2022/00029  

Val av justerare 

Beslut 
Teknik- och fritidsnämnden väljer Micael Nilsson (S) att justera protokollet jämte 
ordförande (C)     

Ärendet 
Micael Nilsson (S) föreslås att justera protokollet       
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TFN § 72 Dnr TFN 2022/00404 

Remiss: Detaljplan för del av Hembygden 1 m.fl. Dnr KS 
2020/00107. 

Beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslag till Samrådsyttrande: Detaljplan för del 
av Hembygden 1 med flera, daterat 2022-05-12 med tillägg i yttrandet om tillgång på p-
platser, laddinfrastruktur och trafiksituatonen vid Linehedsskola 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att punkten justeras omedelbart. 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse i Linehed. 
Planområdet ligger i, och i anslutning till, en intensiv trafikmiljö vars förutsättningar 
behöver beaktas i planarbetet. Korsningen mellan Linehedsvägen och Åttingsstigen 
faller inom planområdet men kapacitet och trafiksäkerhet behöver kunna säkerställas 
också i de intilliggande korsningarna Åttingsstigen-Wrangelsgatan och Wrangelsgatan-
Laholmsvägen. Att likt planförslaget exploatera Harven omöjliggör större ombyggnader 
av den olycksdrabbade korsningen Wrangelsgatan-Laholmsvägen och eventuella 
framtida planskildheter för oskyddade trafikanter. 
 
Det föreslagna parkstråket på parkmark behöver utformas så det inbjuder till allmän 
vistelse. Föreslaget fördröjningsdike bör breddas för att säkerställa god möjlighet till 
skötsel och underhåll. Plankartan behöver tydligare särskilja kvartersmark från 
allmänplats mark.   
 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår att Harven inte exploateras innan korsningarna 
Wrangelsgatan-Laholmsvägen och Wrangelsgatan-Åttingsstigen är utredda och 
säkerställer en lösning som möter både nuvarande och framtida behov av kapacitet och 
trafiksäkerhet. Nödvändiga ombyggnader av korsningar i, och angränsande till, 
planområdet behöver genomföras innan planområdet byggs ut.  
Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen. 
Ärendet faller inte ramen för facklig samverkan   

Förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslag till Samrådsyttrande: Detaljplan för del 
av Hembygden 1 med flera, daterat 2022-05-12 
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att punkten justeras omedelbart. 
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Yrkanden 
Ordförande (C): Göra tillägg i yttrandet om tillgång på p-platser, laddinfrastruktur och 
trafiksituatonen vid Linehedsskolan 

Beslutsgång 
Ordförande (C) frågar om nämnden vill godkänna yttrandet tillsammans med 
ordförandes (C) tilläggsyrkande och konstaterar att nämnden beslutar enligt detta.  
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