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Som vi försökte tydliggöra redan vid ”dialogen” 2012 så bottnar mycket i hela denna process hur vi 
ytterst bemöter varandra, alltså om etik & moral.  
Hade vi fått ett (1) inbjudande och förstående bemötande inför kommande byggplaner när det begav sig 
2008 så hade det kanske funnits hus där idag. 
 
Att konsekvent blockera all form av delaktighet i utformning av sitt närområde och välja konfrontation 
som ett arbetssätt skapar en mängd onödiga konflikter, förseningar och framförallt merkostnader.  
Det är mycket som skulle se annorlunda ut i samhället om vi skulle följa kommunens princip och bara 
förhöll oss till varandra enligt ett minimum av det som lagen föreskriver… 
 
Märkligt i detta är att vissa politiska partier även verkar tycka detta är ett bra förhållningssätt och tyder 
på att deras moraliska kompass har börjat visat allvarliga avvikelser. 
 
Desto mer upprörande är att tid efter annan se hur ett arbetssätt med bristande diarieföring och 
desinformation både internt och på kommunens egen hemsida får tillåtas fortgå.  
När felaktigheterna påpekas löses detta med efterjusteringar & tillrättalägganden men syftet med 
felaktigheten har redan ”uppnåtts” - ärendet har tagit ytterligare steg mot ett avslut med exploatering 
som enda syfte.  
 

Denna inlaga fokuserar på själva processen runt ”ärendet” och inte själva sakfrågan om 
kommunens rätt att bygga och vi yrkar på att Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
berörda nämnder för en reviderad beredning baserat på nedanstående punkter: 
 
 
1) Underlaget för Beslut 
Vi kan konstatera att underlaget från Utvecklingskontorets Tjänsteutlåtande (DNR 2015/374) till KS är 
behäftat med ett antal allvarliga fel: 
 

 Detaljplanen har aldrig överklagats.  

 Kommunen har inte fått dispens av länsstyrelsen  
 
Detta är 2 grava misstag som bör beredas på rätt sätt innan eventuella beslut kan tas då de kan förväntas 
få konsekvenser för fortsatt handläggning. 
 
Vad är egentligen innebörden av KSAU’s protokoll? Vad menas med att detaljplanen nu är fastställd och 
har vunnit laga kraft? 
Planen har enligt stadsarkitekt varit ”robust” sedan 1936. Har vi blivit lurade under alla år eller vet man 
bara inte vad man håller på med? 
 
Att hänvisa ärendets vikt till kommunens behov av bostäder känns ovidkommande då detta område är 
litet och inte varit med i någon översiktsplan. Däremot är den tänkta byggtypens karaktär, precis som i 
referensprojektet i Trollhättan, inriktad mot barnfamiljer vilket kan göra en pressad skolsituation än 
värre. 
 
Vi förutsätter att utlåtandet återremitteras så att underlaget för beslut blir berett på vederbörligt sätt för 
att reducera risken för framtida överklaganden och rättsliga efterspel. 
 
 
2) Bebyggelsens art 
Vi har alltid motsatt oss planen på Parhus och vi anser detta strider mot aktuell detaljplan, B30. 
Intressant att notera är att det finns andra kommuner som utifrån liknande detaljplan gör precis motsatt 
tolkning av detaljplanen - Husägare som gärna bygger ut sina hus för att finansiera sina egna husbyggen 
men får avslag med hänvisning till gällande detaljplan. Det intressant är att denna tolkning gjorts på äldre 



detaljplaner som föreskriver bebyggelse som är ”fristående” – alltså liknande den aktuella för 
Kindblomsvägen. 
Efter samtal med Boverket om vår syn på tolkning så vill dom inte uttala sig om enskilda ärenden då dom 
kan bli remissinstans i ett överklagande men säger inte att vi har fel.  
Denna definition av parhus återfinns dessutom på Boverkets hemsida; 
 

 
 
Boverket var däremot mycket tydliga med att man ska tolka en äldre detaljplan utifrån dåtidens 
intentioner med planen. Något vi framfört ett otal gånger tidigare. 
 
 
3) Fridlysta Djurarter/Dammen 
Kommunen har förvisso avsatt 50,000 för en damm men verkar inte ha en ärlig ambition att faktiskt 
förvissa sig om att upprätthålla en bevarandestatus för de fridlysta djurarterna i området. Om så vore 
fallet skulle dammen uppförts redan 2012. Länsstyrelsen är tydlig med att skyddsåtgärder ska vara 
färdigställda före exploatering och inte i samband med en exploatering.  
Skyddsåtgärdernas utförande är även hårt reglerat i tiden enligt OA:120401 och i Kommunens handlingar 
finns ingen plan för hur & när skyddsåtgärderna ska utföras. 
 
En kärnfråga vi ställt många gånger men inte fått besvarad - Vem som är ansvarig för att upprätthålla en 
bevarandestatus hos de fridlysta djurarterna? 
 
4) Vägen/Trafiken: 
Trafiksituationen är ett annat område vi ideligen återkommer till med hänvisning till att ”det blir inga 
problem”. 
Om trafiken inte är några problem, varför har man då stängt av trafiken mot Rostvägen/Parkvägen och 
låter även de hushåll som idag nyttjar dessa vägar ledas ner till överbelastade Djupdalsvägen? Så ser inte 
detaljplanen ut. En enkel sammanräkning av hushållen i området visar på att trafikintensiteten i 
korsningen Kindblomsvägen/Katrinedalsvägen kommer öka med 30 %.  
Hur vill ni förmedla det som ett ”icke problem” till de barnfamiljer som bor längs vägen? 
 
5) Området: 
Har exploatörer även erbjudits området runt kvarteret Trumpetsvampen? 
Trumpetsvampen är ett område där befintlig parkmark löstes in enkom för att främja denna typ av 
byggnation men verkar inte hanterats med samma entusiasm som för Kindblomsvägen. 
Som lekmän ser Trumpetsvampen ut att vara mycket billigare att exploatera både för kommunen & 
eventuell byggherre 
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