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Antagande av detaljplan fiir del av Margreteborg,
D-097-01

Sammanfattning

I iirendet forelåg kommunsfyrelsekontorets tj iinsteutlåtande KSK g 9- 1 99 g.

Huvuddelen av det område, som benåimns Margreteborg, florviirvades av
kommunen 1989. I kommunplanen (1998) redovisas Margreteborg som ett
utbyggnadsområde.

Planen sträcker sig fran E4 i viister till Edsviken i öster och fran griinsen mot
Solna stad och Solna Polishögskola i söder till iingama söder om Tegel-
hagen i norr.

Arbetsutskottets fiirslag
F ö r e s I å att kommuns tyr e I s e n b e s lut ar att för e s I å fu I t m a ktt ge fA lj ande

I.
. Detaljplan fiir del av Margreteborg, Helenelund, antas i enlighet med till

kommunstyrels ekontorets tj itnsteutlåtande g 9- I 9 9 g bifo g ade antagande _

handling D-097-01,1998-05-04 med de tindringar som framgår av
bilaga l.

( Christina Naess (m) och Lennart Gabrielsson (fp) )
II.
. Ärendet återremitteras tiil sarnhiiltsbyggnadsniimnden fijr framtag ande

av en reviderad plan innebiirande att

- en tydiig avgr?insning och anpassning görs till Rådans bevarandeviirda
bebyggelse,

- grcinzonen mellan Tegelhagen och Margreteborg utvidgas så att området
behålls så att endast en husrad byggs norr om befintlig våg söder om skogs-
området och bebyggelsen i övrig flynas söderut i området.

- nya lägen ftr fotbollsplanerna söks,

- en ny bebyggelse viister om Sollentunavägen i större utsträckning prövas
ha24 våningar istället ft)r i genomsnitt wå vaningar for att öka skiirm_
verkan mot buller, samt

- såikerstiilla en etappvis bostadsutbyggnad på i 200 lägenheter och g0 000
kvm lokaler inom Margreteborg, varav den ena hälften av lokalerna bör
lokaliseras vid läget ftjr det framtida "stationssamhrillet,, och den andra
integreras i samhäilet i form av t ex vetenskapspark. Dzirvid skall prövas
mcijligheterna tiil något högre byggnadshöjder i syfte att spara grdnområden
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Yttr ande fr ån nrirv arande
Christer Östregård (c) och
att de stöder alternativ I.

och såikerställa handikapptiligzinglighet och anviindbarhet.
( Christina Högmark Bergman (s) )

ersdttare:
Sonia Lunnergard (kd) antecknade till prorokollet

Överläggning i kommunstyrelsen

Fö lj ande yrkanden framställdes :

- Christina Högmark Bergman (s) och Hejrat Sholepak (v) yrkade

bifalt till arbetsutskottets ftirslag, alternativ II.

- Ingwar Åhman-Eklund (sp) yrkade fii tjande

lirendet återremitteras till samhällsbyggnadsniimnden fbr omarbetning
av forslaget, innebiirande att ingen bebyggelse tillåts norr om Rådan-
vägen.

I

- Chrbtina Naess (m) yrkade

bifall till arbetsutskottets forslag, aiternativ I.

Proposition

Ordföranden frågade om kommunstyrelsen viile

- återremittera iirendet eller
- avgöra åirendet vid dagens sammantråidde.

Kommunstyrelsen beslutade att avgöra iirendet vid dagens sammanträde.

Ordftranden frågade om kommunstyrelsen ville bifalla eller avslå arbets-
utskottets ftirslag.

Kommunstyrelsen beslutade att bifatla arbetsutskottets ft)rslag.

Kommunstyrelsens beslut
F t;r e s I å att fullmrikt i g e b e s lut ar fö lj ande

. Detaljplan ftr del av Margreteborg, Helenelund, antas i eniighet med till
kommrxrstyrelsekontorets tj tinsteutlåtande 8 9- 1 9 9 g bifo g adJ antagande-
handling D-097-01, 1998-05-04 med de iindringar som framgår av
bilaga 1.
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Reseryatton:
Christina Högmark Bergman (s) och Hejrat Sholepak (v) reserverade sig till
ftjrman ftir eget yrkande.

Ingwar Åhman-Eklund (sp) reserverade sig till forman for eget yrkande.

Yt tr ande fr ån ncirv ar ande e r s ritt ar e :
Bengt Cedrenius (mp) antecknade till protokollet att han iir emot
exploatering i Margreteborg och anser att området ska inforiivas med
Nationalstadsparken.

Överläggning i fullmäktige

Under överläggningen ytfade sig Lennart Gabrielsson (fu), Aif G Ericsson
(s), Bengt Cedrenius (mp), Ingwar Åhman-Eklund (sp), Hejrat Sholepak (v),
Allan Blomqvist (c) och Tomas Franzdn (m).

Följande yrkanden framställdes:

- Lennart Gabrielsson (fp), Allan Blomqvbt (c) och Tomas Franzin (m)
yrkade

bifall till kommunstyrelsens forslag.

- Alf G Ericsson (s) och Hejrat Sholepak (u) yrkadeJöljande
. Ärendet återremitteras till samhiillsbyggnadsnåimnden for framtagande

av en reviderad plan innebåirande att

- en tydlig avgräinsning och anpassning görs tiil Rådans bevarandeviirda
bebyggelse,

- grönzonen meilan Tegelhagen och Margreteborg utvidgas så att området
behålis så att endast en husrad byggs norr om befintlig väg söder om
skogsområdet och bebyggelsen i öwigt flyttrs söderut i området,

- nya lägen ftir fotbollsplanerna söks,

- en ny bebyggelse vtister om Sollentunavägen i större utsträckning prövas
ha24 våningar istiillet for i genomsniu wå våningar ftir att öka
sktirmverkan mot buller, samt

- siikerställa en etappvis bostadsutbyggnad på I 200 lägenheter och 80 000
kvm lokaler inom Margreteborg, varav den ena hälften av lokalerna bör
lokaiiseras vid läget for det framtida "stationssarnhället" och den andra
integreras i samhället i form av t ex vetenskapspark. Diirvid skall prövas
möjligheterna till något högre byggnadshöjder i syfte an spara grönområden
och siikerståilla handikapptill gzin gii ghet och anvåindbarhet.
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- Ingwar Åhman-Eklund (sp) yrkadefitjande

' lirendet återremitteras till samhällsbyggnadsniimnden ftjromarbetning
av forslaget, innebiirande att ingen bebyggelse tillåts norr om Rådan-
vägen.

- Bengt Cedrenius (mp) yrkade

avslag till kommunstyrelsens ftirslag.

Proposition

Ordforanden frågade om fullmäktige ville
- återremittera åirendet eller
- avgöra åirendet vid dagens sammanträde

Fullmriktige besiutade att avgöra tirendet vid dagens sammanträde.

Ordfi)randen fråga om fullmåiktige ville bifalla eller avslå kommunstyrelsens
ftrslag.

Fullmåiktige beslutade att bifalla kommunstyrelsens ft)rslag.

Fullmäktiges beslut
r Detaljplan ftir del av Margreteborg, Helenelund, antas i enlighet med tiii

kommunstyrelsekontorets d åinsteutlåtande g 9- 1 9 9 g bi fo gade antagande_
handling D-097-01,1998-05-04 med de rindringar som framgå. ai
bilaga i.

Reservation:
Aif G Ericsson (s)-, Ingwar Åhman-Eklund (sp) och Bengt Cedrenius (mp)
reserverade sig till ftirman ftr eget yrkande.

Av Birgitta N Ericson (mp), bilaga 2.

Sarskilt uttalande:
Av Hejrat Sholepak (v), bilaga 3.

Biiaga 3 ftirelåg inte vid justeringstillfiillet.
L

Bqslutsexp:
akt
Fastighetschef Billy Holmberg
S amhäl ls byggnadsnärn nden
stadsbyggnadskontoret, 2ex
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Tillhör detaljplan fiir del av MARGRETEBORG, Elelenelund, D-097-01

Reviderad del av plankartan i enlighet med samhäIls-

byggnadsnämndens beslut 1998-05-26' § 91.
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BEVIS/A}{SLAG
Justeringen har tiilkiinnagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Datum fiir anslags
uppsättande

1998-06-23

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Ingegärd

Gäller tullmåiktiges beslut 1998-06-15, § 84 och § 85

Datum ftir anslags nedtagande
1998-07-14
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