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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett planområde. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, 
park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter 
att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Naturvärdesinventering

BAKGRUND
Fastighetsägaren för Sälven 1:39 har hemställt om kommunens medverkan till 
upprättande av detaljplan på fastigheterna Sälven 1:41 och Sälven 1:39 i Lekebergs 
kommun. Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-04-08) har Sydnärkes byggförvaltning 
fått uppdraget att planlägga fastigheterna.    

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i området kring 
Lanna och Hidinge, norr om Hidingevägen (566), i Lekebergs kommun. Detaljplanen 
ger förutsättningar för attraktiva bostäder i ett naturnära läge intill Garphytteån.  

PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för 
detta är uppfyllda. 

MILJÖBEDÖMNING
Enligt PBL (plan-och bygglagen) kap 4 § 34 skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
behovsbedömning har upprättats för att se om planen medför betydande miljöpåverkan 
eller inte.

Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte 
upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §.

DETALJPLAN FÖR SÄLVEN 1:41 OCH 1:39
LEKEBERGS KOMMUN, ÖREBRO LÄN
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PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet ligger strax utanför Lanna intill Garphytteån och Hidingevägen (länsväg 
566). Avståndet till Fjugesta är ungefär 9 km och till centrala Örebro är det ungefär 20 
km. Områdets areal är ungefär 40000 m2.  

Markägoförhållanden
Sälven 1:41 ägs av Lekebergs kommun och Sälven 1:39 är i privat ägo.   

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014)
I gällande översiktsplan (ÖP) framgår det att Lanna och Hidinge mer eller mindre är 
sammanväxta med varandra och att orterna bör ses som en enhet. I ÖP:n framförs det 
även att den småskaliga karaktär som Hidinge/Lanna-området har ska bibehållas och att 
ny bebyggelse bör anpassas efter rådande förhållanden.
     
Fördjupning av översiktsplanen för Lanna och Hidingeområdet (2009)
I fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) från 2009 är området utpekat som ett av sex 
delområden där nyetablering av bebyggelse är möjlig. I samband med FÖP-arbetet 
2009 utarbetades en miljökonsekvensbeskrivning av Structor miljöteknik som visade 
på att bebyggelseutvecklingsområden som utmarkerats i FÖP:en var lämpliga att 
exploatera med hänsyn till bl.a. riksintresset för Latorpsplatån. Bakgrunden till att 
området för fastigheterna Sälven 1:41 och 1:39 är lämpligt att exploatera går därmed att 
härleda till FÖP:en från 2009. FÖP:en från 2009 är dock sedan 2012 ersatt av FÖP:en 
för Vintrosa-Lanna.  

Bilder: Planområdets geografiska läge (till vänster) och planområdets ungefärliga avgränsning (till höger)
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Fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna (2012)
I gällande översiktsplan, den fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-Lanna, uttrycks 
det att nyproduktion av bostäder i Hidinge/Lanna ska ske i mindre grupper eller 
som komplettering till befintlig bebyggelse och utformas med bykaraktär. Enligt 
riktlinjer i FÖP:en ska villatomter generellt sett vara ungefär 1500 m2 för att ta hänsyn 
till landskapsbild och den lantliga karaktären i området. I FÖP:en finns en del av 
planområdet utpekat som utbyggnadsområde för bostäder och det föreslås lämpligt att 
platsen exploateras med 12-15 villor på stora tomter. FÖP:en anger enbart riktlinjer och 
är inte bindande på samma sätt som en detaljplan. 

Detaljplaner
Planområdet och dess närmsta omgivning är inte detaljplanelagt men det finns 
detaljplaner i östlig riktning mot Lanna. Detaljplan för del av Sälven 1:35 och 
detaljplan för del av Vreta 2:11 är närmast angränsade och möjliggör i huvudsak för 
bostäder.   

Bild: Översiktskarta ur FÖP Vintrosa-Lanna (2012)
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för ett nytt bostadsområde. Utöver att ge förutsättningar för 
nya bostäder är planen utformad för att anpassas mot befintliga naturvärden samt att 
förbättra allmänhetens tillgång till de naturmiljöer som finns i området.  

Riksintresse och fornlämningar
Planområdet ligger inom riksintresset för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Riksintresset som berörs är Latorpsplatån (NRO 18014). Latorpsplatån är ett platåberg 
med lager av sandsten, alunskiffer och kalksten. De geologiska förutsättningarna är 
en bidragande orsak till latorpsplatåns stora artrikedom. Det finns skogsmiljöer i form 
av björk, gran, al, ask, lind och ek men även ängs- och åkermark samt ett stort urval 
av blommor. Den näringsrika berggrunden gett upphov till ett mångformigt landskap 
som präglas av odlings-, ängs- och hagmarker samt med inslag av ädellövskogar. 
Området ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön. I FÖP:en 
för Vintrosa-Lanna är planområdet utmarkerat som ett lämpligt utbyggnadsområde för 
bostäder. I förhållande till riksintresset för naturvård i form av Latorpsplatån motiveras 
detta med att omfattande naturinventeringar har gjorts i landskapet för att hitta platser 
som kan exploateras trots riksintresset. Inom avgränsningen för planområdet finns alltså 
inte några höga naturvärden och därför är marken lämplig att exploatera i förhållande 
till riksintresset för Latorpsplatån.  

Länsstyrelsen bedömer att det kan förekomma tidigare okända fornlämningar inom 
det tänkta planområdet. För att undersöka om fornlämningar förekommer behöver 
en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950) genomföras. 
Enligt samma paragraf ska kostnaden för en arkeologisk utredning betalas av den som 
vill utföra de aktuella åtgärderna. En arkeologisk utredning är beställd och kommer att 
genomföras innan planen antas.   

Mark och vegetation
Planområdet består uteslutande av obrukad åkermark med inslag av sly och lövträd. 
De västra delarna av planområdet finns övergripande beskrivet i kommunens 
grönstrukturplan och har där getts klass C. Enligt kommunens grönstrukturplan innehar 
området inga omistliga naturmässiga kvaliteter vid sidan av nyckelbiotopen som 
gränsar till planområdet (nyckelbiotopen beskrivs mer utförligt under rubriken ”Natur- 
och djurmiljö”). 

I området har även en översiktlig naturvärdesinventering upprättats av Sydnärkes 
Miljöförvaltning för att utreda mer i detalj vilka naturvärden som kan vara 
bevarandevärda inom planområdet. Det framgår av utredningen att det inte har 
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påträffats några höga naturvärden eller generella biotopskydd inom planområdet. 
Det framförs dock att det i södra gränsen i väster, i norra gränsen i öster och i västra 
gränsen i söder finns smala skogsridåer av lövträd som bedöms ha en viss positiv 
betydelse för biologisk mångfald och har dörför givits naturvårdsklass 4 enligt svenska 
standard (SS19000:2014). Dessa områden bör enligt naturvärdesinventeringen undantas 
från avverkning och exploatering och därför har de utmarkerats som naturområden i 
planförslaget.    

Natur- och djurmiljö
Skogspartiet som sträcker sig längs med strandkanten i väster och vidare 
norr om planområdet är klassat som nyckelbiotop och är ett särskilt beslutat 
biotopskyddsområde som upprättats av Skogsstyrelsen enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. 
Nyckelbiotoper är känsliga livsmiljöer för hotade och rödlistade arter. En nyckelbiotop 
är ett område som har stor betydelse för skogens flora och fauna. Skogspartiet utgörs av 
en strand- eller svämskog och kännetecknas av att det finns en stor variation av trädslag 
och mycket död ved. Bäver har dokumenterats på platsen och det finns flodpärlsmussla 
i vattendraget som ansluter till Garphytteån. Området berörs även av stora ornitologiska 
värden. 

Det har varit av stor vikt vid utformningen av detaljplanen att nyckelbiotopen inte 
påverkas negativt. Planområdet har anpassats så att det finns ett trädlängds avstånd (35 
meter) mellan biotopskyddsområdet och kvartersmark där ny bebyggelse kan komma 
att uppföras.

Den större vattensalamandern har området kring Lanna som sin livsmiljö och är 
fridlyst enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Utifrån art- och habitatdirektivet framgår 
det att alla åtgärder som vidtas ska ha målsättningen att samtidigt bevara och återställa 
en gynnsam bevarandestatus för arterna och deras livsmiljöer. Vattensalamandern 
använder dammar i området som fortplantningsvatten. Den del av Garphytteån som 
gränsar till planområdet är resultatet av en fördämning och kan vara en av de dammar 
som är viktiga för vattensalamanderns fortlevnad. Det har även konstaterats tidigare 
att vattensalamandern vandrar mellan olika platser i Lanna. En förmodad vandringsled 
korsar genom området för nyckelbiotopen strax norr om planområdet. 

Bild: Planområdet och dess omgivning. 
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Området där den större vattensalamandern har sin förmodade vandringsled lämnas 
utanför detaljplanen och det finns ett väl tilltaget avstånd på 35 meter mellan 
kvartersmark och yttersta gränsen för nyckelbiotopen.

Lekebergs kommun ska genomföra inventering av större vattensalamander, riksvärden 
i riksintresset för Latorpsplatån samt värdefulla strukturer och biotopskyddade 
miljöer i Hidinge-Lanna. Inventeringarna ska utgöra underlag för att ta fram en 
fördjupad grönstrukturplan för området kring Hidinge-Lanna som i sin tur utgör 
planeringsunderlag och ställningstaganden för kommande detaljplaner. 

Planförslaget gällande Sälven 1:41 och 1:39 bedöms emellertid inte påverka den 
större vattensalamandern, riksvärdena i riksintresset för Latorpsplatån eller värdefulla 
strukturer och biotopskyddade miljöer i Hidinge-Lanna negativt. 

Strandskydd
Garphytteån omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskyddets 
syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Därför finns det 
restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar inom 
strandskyddszonen. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten inåt land och 
lika långt ut i vattnet från strandkanten. 

Detaljplaneförslaget innebär att föreslagen kvartersmark i de västra delarna ligger 
precis utanför strandskyddszonen. Detaljplanen bedöms därmed inte påverka 
strandskyddets syften. 

Jordbruksmark
Planförslaget innebär att tidigare jordbruksmark föreslås bebyggas med bostäder. 
Enligt 12 kap. 9 § miljöbalken behöver en anmälan om att ta jordbruksmark ur 
produktion skickas till Länsstyrelsen.     

Bild: En övergripande kartläggning som visar den större vattensalamanderns livsmiljöer och 
potentiella vandringsleder.
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Djurhållning
I Hidinge-Lanna bedrivs en hel del djurhållning av olika slag, det finns hästgårdar, 
stall och ridvägar i omgivningarna. Djurhållning i allmänhet medför olika typer av 
påverkan på omgivningen i form av störningar. I fråga om hästar finns även en befarad 
hälsorisk, risken för spridning av allergen. I samband med prövning av hästverksamhet 
i närheten av bostäder behöver därför frågor om olägenheter och hälsorisker beaktas. 
Om hästverksamhet ska bedrivas i närhet till planområdet krävs ett visst skyddsavstånd 
enligt Boverkets Vägledning för planering för och invid djurhållning (2011). 

En generell riktlinje enligt FÖP:en för Vintrosa-Lanna är att det bör vara 30-50 meter 
mellan hästhållning och bostäder. Det finns dock inga fasta avståndsregler utan en 
bedömning för hur stort skyddsavstånd som krävs får göras i respektive fall.

Det är långa avstånd till närmaste hästgårdar och stallbyggnader, det bedöms 
därmed föreligga tillräckligt skyddsavstånd gentemot föreslagen ny bebyggelse. 
Genom naturområden i detaljplanen har dessutom hänsyn tagits till att hästhagar kan 
förekomma på intilliggande fastigheter genemot såväl Sälven 1:41 som Sälven 1:39. 

Rekreation och friluftsliv
I kommunens grönstrukturplan föreslås det att tillgängligheten till Garphytteån bör 
förbättras i samband med exploatering i området. Gatan som föreslås kan innebära en 
ny och förbättrad koppling in till området och Garphytteån. Den befintliga grusvägen 
kan fortsatt bevaras och exempelvis utnyttjas som rekreationsstråk. 

Geotekniska förhållanden
Enligt den geologiska jordartskartan består området till största delen av silt, sand och 
morän. I de södra delarna finns även inslag av glacial lera och lerig morän. 

Hela området kring Lanna innehåller förhöjda radonförekomster i mark. Med anledning 
av detta har plankartan bifogats med en planbestämmelse om att byggnader måste 
uppföras i radonsäkert utförande.

Den mark som planeras bebyggas utgörs inte av ras- och skredrisker. 

En geoteknisk undersökning har genomförts av Sweco gällande Sälven 1:39 i de västra 
delarna av planområdet. Det framgår i undersökningsrapporten att området till stor 
del består av sättningskänsliga lerjordar, där sättningars storlek är beroende av påförd 
last och plattstorlek. Genom att förbelasta områden kan sättningar minimeras. Därför 
rekomenderas det enligt den geotekniska undersökningen att grundläggning i huvudsak 
utförs med pålar (friktions- eller kohesionspålar) på Sälven 1:39. Eventuellt kan 
grundläggning längst i öster utföras efter utskiftning av sättningskänslig jord.   

Innan planen antas ska en översiktlig geoteknisk undersökning även genomföras för 
Sälven 1:41. 
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Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Det finns en del spridd bebyggelse i form 
av ett antal mindre gårdar runt omkring planområdet. Planområdet är beläget i zonen 
mellan Hidinge/Skärmartorp och Lanna där det korta avståndet och den utspridda 
bebyggelsen mellan orterna gör att platserna i princip är sammanväxta med varandra.      

Planerad bebyggelse
Detaljplanen möjliggör för nya bostäder. Planbestämmelsen f1 reglerar att det endast 
får uppföras friliggande enbostadshus. Detaljplanen anger att bostäder får uppföras 
med högsta byggnadshöjd på 5,5 meter och med minsta respektive största taklutning 
på 25-35 grader. För nya fastigheter som avstyckas inom kvartersmarken är minsta 
fastighetsstorlek 1000 m2. Andelen bebyggd yta av fastigheten uppgår till max 30 %. 

I övrigt gäller att friliggande huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns. Garage och förråd ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns 
eller sammanbyggas i fastighetsgräns om grannarna är överens. 

Bild: Illustrationen redovisar en möjlig utveckling med anledning av planförslaget  
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Trafik
Planområdet nås idag från länsväg 566 (Hidingevägen) samt en enskild grusväg som 
passerar mitt igenom planområdet. 

Planområdet föreslås angöras genom en ny gata som ansluter i de sydöstra delarna 
från Hidingevägen. Inom planområdet delas gatan i två olika riktningar för att försörja 
planerade bostäder. 

Den enskilda grusvägen föreslås förses med en vändplan. Delar av grusvägen 
föreslås även bevaras som gång- och cykelväg. I övrigt föreslås grusvägen regleras 
som kommunal gata och kopplas samman med ny föreslagen gata som ansluter till 
Hidingevägen. 

Utfartsförbud föreslås längs med gång- och cykelvägen, den östra delen av befintlig 
grusväg samt längs gatuområdet för busshållplatsen i de södra delarna av planområdet. 

Gator och korsningar ska utformas i enlighet med trafikverkets riktlinjer i VGU (vägar- 
och gators utformning). 

En övergripande trafikutredning för Hidinge-Lannaområdet togs fram år 2012. I 
utredningen ges förslag på hur Lanna-Hidingeområdets trafikstruktur kan utvecklas 
för att tillgodose eventuell exploatering i området. Det aktuella planområdet 
finns med som en förutsättning som har tagits i beaktande vid framställandet av 
trafikutredningen. Föreslagen gatuanslutning mot Hidingevägen redovisas som ny 
framtida bilväg i trafikutredningen. Dessutom anges i trafikutredningen förslag om 
en ny gång- och cykelväg som förbinder området med Lanna längs Hidingevägen. Ur 
trafiksäkerhetssynpunkt för oskyddade trafikanter vore en ny gång- och cykelväg som 
ansluter planområdet och dess omgivning till Lanna en lämplig åtgärd.  

Bild: Befintlig grusväg inom planområdet.
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Enligt publikationen Efffektsamband för vägtransportsystemet beräknas varje hushåll 
generera ca 4 resor per dygn. Att åka till och från jobbet, resor till och från träning eller 
liknande generera 2x2=4 resor. Räknat på att detaljplanen genererar 25 nya hushåll blir 
det alltså 100 nya resor per dygn i området. Detta är samma siffra och resonemang som 
redovisas i trafikutredningen för Lanna. Det krävs kompletteringar av det övergripande 
trafiksystemet i Hidinge-Lanna, det pågår ett kontinuerligt arbete för att hantera och 
förbättra trafiksituationen i området.   

Trafikbuller
Enligt regeringens förordning om trafikbuller 2015:216 bör buller från spårtrafik och 
vägar inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad samt 
en ekvivalent ljudnivå på 50 dBA vid en uteplats om en sådan ska anordnas (maximalt 
70 dBA vid uteplats). 

I de södra delarna av planområdet kan bullerstörningar förekomma från Hidingevägen. 
Enligt trafikverkets senaste kartläggning i området är den totala trafikmängden 440 
fordon per dygn, ungefär 4,5 procent utgörs av tung trafik. 

Baserat på dessa siffror har en beräkning gjorts med hjälp av Trivector Buller Väg. 
Resultatet av beräkningarna visar att bullervärdena inte är särskilt höga inom området 
men för att säkerställa att riktvärdena vid fasad inte överskrids har användningsområdet 
för bostäder längs med Hidingevägen givits en väl tilltagen buffertzon på omkring 15-
20 meter. Där byggrätten tar vid hamnar den ekvivalenta ljudnivån på ungefär 50 dBA.  

Teknisk försörjning
Det finns kommunalt vatten- och avlopp i närhet till planområdet som området kan 
anslutas till. 

En vatten- och avloppsledning följer Hidingevägen i de södra delarna av planområdet, 
denna är lokaliserad på prickad mark och gatumark. Det är därmed säkerställt att det 
inte uppförs några byggnader i direkt närhet till ledningen. 

En ny spillvattenledning finns inom planområdet, genom u-områden som finns 
utmarkerade på plankartan reserveras mark för ledningen. 

Det finns även servitut för avloppsanläggning och avloppsledningar i de centrala 
delarna av planområdet, dessa säkerställs genom att de är lokaliserade inom naturmark. 

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen behöver utökas och anpassas till en ny plan i enlighet med 
gällande VAV-P76 och P83. Planområdet bör förses med minst en brandpost som har 
kapaciteten 600 liter per minut. 

Dagvatten
Det finns inget befintligt system för att hantera dagvatten i området. Dagvattnet föreslås 
omhändertas lokalt genom infiltration på tomter och i diken. I planområdet finns även 
naturområden som en resurs där dagvattnet kan fördröjas innan det når recipienten.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planförslaget innebär att ett oexploaterat område som huvudsakligen består av obrukad 
åkermark bebyggs med bostäder. En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget är ytterligare 
ett led i utvecklingen mot att Hidinge/Skärmartorp och Lanna växer samman till en 
gemensam ortstruktur. Detaljplanen är utformad så att bebyggelsen ska anpassas till 
områdets karaktär samt det naturnära läget intill Garphytteån. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen utgör ett underlag för hur fastighetsbildning kan ske. Genom detaljplanen 
möjliggörs det att nya fastigheter kan bildas genom avstyckning från fastigheterna 
Sälven 1:41 och 1:39. 

Mark för gata och gång- och cykelväg kommer övergå från s:2 till Sälven 1:41. 
Gemensamhetsanläggningen på befintlig grusväg ga:2 ska omprövas och upphävas på 
den del där det istället blir kommunal gata och gång- och cykelväg. 

Fastighetsbildning kan ske då planen vunnit laga kraft.    

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande. 
Samråd: Våren 2016
Granskning: Våren 2017
Antagande: Hösten 2017
Laga kraft: Hösten 2017

Vatten och avlopp
Planområdet avses anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

El och tele
Området ansluts till befintliga el- och teleledningar. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap
Delat huvudmannaskap för allmän plats. Särskilt skäl för delat huvudmannaskap är att 
det både finns mark som betjänar en större allmänhet (gatuområden samt gång- och 
cykelväg) men även naturområden som i huvudsak kan komma att användas av boende 
i området.  

Föreslagen gatumark och mark för gång- och cykelväg som berör fastighet Sälven 
1:41, samfällighet s:2 och gemensamhetsanläggning ga:1 föreslås utgöra kommunalt 
huvudmannaskap. 
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Trafikområdet för vändplan föreslås ingå i en gemensamhetsanläggning och utgör då 
enskilt huvudmannaskap.

Resterande allmänna platser (naturområden) har också enskilt huvudmannaskap. För 
naturmarken ska det ombildas eller upprättas nya samfälligheter. Lantmäteriet prövar 
genom förrättning vilka fastigheter som ska ingå i samfälligheterna. 

Fastighetsägarna för Sälven 1:41 och 1:39 ansvarar för att ansöka om 
lantmäteriförrättning för de åtgärder som blir aktuella efter detaljplanens 
genomförande.     

Ekonomiska frågor
Kostnader som uppkommer i planarbetet delas mellan fastighetsägarna till Sälven 
1:41 och Sälven 1:39, detta regleras genom detaljplaneavtal. Framtida tomtförsäljning 
kan finansiera kostnader som uppkommer i samband med framdragning av vatten, 
avlopp och vägar i anslutning till planområdet. Anslutningsavgift för vatten och avlopp 
debiteras enligt kommunens taxa.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell     Hikmet Hrustanovic
Planarkitekt     Stadsarkitekt

Ove Sahl
Förvaltningschef


