
Uppsala 
• • K O M M U N KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Handläggare Datum Diarienummer 

Astrid Nyström 2012-03-07 BUN-2012-0085.60 

Barn- och ungdomsnämnden 

Detaljplan för Storvreta 4:13, 4:42 och 47:1, Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att som svar på detaljplan för Storvreta 4:13, 4:42 och 47:1, Uppsala kommun, t i l l plan- och 
byggnadsnämnden avge upprättat förslag t i l l yttrande innebärande arr nämnden inte har 
något att invända mot förslaget. 

Sammanfattning 
Detaljplanen innebär i korthet att göra det möjligt att bygga tre friliggande villor. Nämnden 
har inget att invända mot detaljplaneförslaget. Nämnden anser att texten i planhandlingen ska 
kompletteras med ett barn- och ungdomsperspektiv. 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden har av plan- och byggnadsnämnden inbjudits att yttra sig över 
rubricerad detaljplan. Underlaget för förslaget finns på www.uppsala.se. Klicka på Boende, 
miljö & trafik, Stadsutveckling & planering, Detaljplanering, Alfabetisk förteckning under 
rubriken Externa länkar i högerspalten. 
Förslag t i l l yttrande har upprättats (bilaga). 

Ärendet 
Detaljplanen innebär i korthet att göra det möjligt att bygga tre friliggande villor på mark som 
i dag är planlagd som parkmark på Mal örts vägen i östra delen av Storvreta tätort 

Synpunkter och påpekanden 
Både förskolor och skolor finns i närområdet. Förverkligandet av aktuell detaljplan beräknas 
inte innebära något större tillskott i behovet av platser. 

Planhandlingen saknar avsnitt om barn- och ungdomsperspektiv. 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018- 727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
vvwvv.uppsala.se 
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Barn- och ungdomsnämnden föreslås i sitt yttrande 
- inte ha något att invända mot detaljplanen 
- anse att texten i planhandlingen ska kompletteras med ett tydligt barn- och ungdomsperspek
tiv. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Uppsala 
• " K O M M U N BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

Handläggare 
Astrid Nyström 

Datum Diarienummer 

2012-03-07 BUN-2012-0085.60 

FÖRSLAG BILAGA 

Plan- och byggnadsnämnden 

Yttrande över detaljplan för Storvreta 4:13, 4:42 och 47:1, Uppsala kom
mun, dnr 2012/20131-1 

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 anser att texten i planhandlingen ska kompletteras med ett barn- och ungdomsper
spektiv och hur området kan fungera som uppväxtmiljö för barn och ungdomar i olika åldrar. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss 
Ordförande 

Kerstin Sundqvist 
Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, Barn- och ungdomsnämnden • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 

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


