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Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att som svar på detaljplan för del av kvarteret Stenåkern, Berthåga 11:33, Uppsala kommun, 
til l plan och byggnadsnämnden avge upprättat förslag t i l l yttrande. 

Sammanfattning 
Befintlig detaljplan för handel föreslås ändras för att kunna inrymma föreningslokal. Nämn
den har inget att invända mot detaljplaneförslaget utan ser positivt på att ytterligare en sam
lingslokal byggs i området. Det underlättar möten mellan människor och stärker på det sättet 
den sociala hållbarheten. 

Barn- och ungdomsnämnden har av plan- och byggnadsnämnden inbjudits att yttra sig över 
rubricerad detaljplan. Underlaget för förslaget fmns på www.uppsala. Bostad & byggande, 
Detalj- & översiktsplan, Detaljplanering, Alfabetisk lista över pågående detaljplaneprojekt, 
Aktuella detaljplaner. 

Förslag till yttrande har upprättats (bilaga). 

Ärendet 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att befintlig detaljplan för handel ändras för att kunna 
inrymma föreningslokal. Lokalen ligger i anslutning t i l l Sankta Maria kyrka i stadsdelen 
Stenhagen. Lokalen ska användas t i l l bönsal, kök, bibliotek, kontor mm. Det är Islamska för
eningen som vil l uppföra byggnaden. 
Synpunkter och påpekanden 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås i sitt yttrande framföra att 
- nämnden inte har något att invända mot detaljplanen 
- en möteslokal är positivt utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. 
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FÖRSLAG 

Plan- och byggnadsnämnden 

Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Stenåkern, Berthåga 11:33, 
Uppsala kommun, dnr 2012/20093-1 

Plan- och byggnadsnämnden har inbjudit t i l l samråd i rubricerat ärende. Med anledning härav 
vill barn- och ungdomsnämnden framföra följande: 

Nämnden har inget att invända mot detaljplaneförslaget. Nämnden ser positivt på att ytterli
gare en samlingslokal byggs i området. Det underlättar möten mellan människor och stärker 
på det sättet den sociala hållbarheten i ett av de områden, som kommunfullmäktige pekat ut 
som område för stadsdelsutveckling. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordförande Sekreterare 
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Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 

E-post: barn-ungdomsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 


