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Antagande av detaljplan för Österåkers multihall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för Österåkers multihall. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar e tt särskilt yttrande 
Positivt att en multihall byggs. Platsen är bra. Vi saknar dock ritningar och bilder på 
byggnaden. Vi har i ett tidigare skede se tt bilder/ritningar på huskroppen som var mycket 
spännande och som vi saknar i underlagt, vi hoppas att huskroppen följer dessa ritningar 
(tror arkitekten heter Kewin Lindell ).Vinkeln placeringen av byggnaden och entrén i 
förslaget bör kvarstå. Fa saden mot Svinningevägen måste ses över vilk et bör göras inom 
ramen för de arkitektritningar som finns så att det inte den fasan bara blir en stor väg g. 
Vi saknar konkret beskrivning av vilka sporter som här kommer att kunna utövas. I det 
fortsatta arbetet med multihallen utgår vi ifrån att Idrotts och fritidsalliansen (IFA) ges 
möjlighet att delta. Vi vill understryka vikten av att tillräckligt många P-platser tillförs området 
speciellt då parkeringen skall samordnas med nuvarande infartsparkering. Det finns risk för att 
om för få P-platser anläggs att parkering sker längs vägar vilket måst förhindras då det kan 
hindra utryckande brandfordon. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2016-05-25 i uppdrag att upprätta förslag ti ll detaljplan 
för en multihall inom del av fastigheten Flusby 4:22. Planförslaget var på samråd 13 februari -
13 mars 2017 och därefter utställt på granskning 14 december 2017 - 15 januari 2018. 
Inkomna synpunkter sammanfattas i samrådsredogörelsen och granskningsudåtandet, se bilaga 
2 respektive 3. 

Beslutsunderlag 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-02-01. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2018-01-31, § 2:3. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande att anta detaljplan för Österåkers multihall. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mic haela Fletchers (M ) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


