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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-02-09 

 

Planbesked och Uppdrag angående detaljplan för bostäder och lokaler vid före 

detta Holtermanska sjukhuset, inom stadsdelen Landala  

§ 69, dnr 0817/14 

Chalmers Innovation och Chalmers Studenthem hade till byggnadsnämnden inkommit 

med ansökan om planbesked enligt ovan. Förslaget innebär att bygga om de äldre bygg-

naderna till bostäder samt nybyggnation. 

 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

 

”Tjänsteutlåtande bil. 23 

 

(S, MP, V) ingav en skrivelse: 

 

”Tilläggsyrkande bil. 24 

 

Byggnadsnämnden beslöt - med tillägg av yrkandet ovan: 

 

 att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för bostäder 

och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen Landala införs 

i produktionsplanen senast för år 2017  

 

att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för bostäder och lokaler vid före 

detta Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen Landala  

 

samt enligt yrkandet 

 

 att de bostäder som försvinner när hus E utgår åtminstone delvis kompenseras 

genom höjd exploatering i övriga byggnader  

 

att inom planarbetet också föreslå förbättrade gång- och cykelförbindelser mellan 

norra delen av Egnahemsvägen, Holtermansgatan och Guldhedsgatan. 

 

(L, M, KD) ingav en skrivelse: 

 

”Yttrande bil. 25 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 

 



 

Yrkande V, S, MP 
Byggnadsnämnden 2016-02-09 

Ärende 27 
Diarienummer 0817/14 

 
 
Tilläggsyrkande om planbesked och uppdrag vid f d Holtermanska sjukhuset 
Vi ser mycket positivt på förslaget men vill gärna bibehålla ett högt bostadsantal även 
utan hus E. 
Vi vill också se över gång- och cykelförbindelserna i västra delen av området, då norra 
delen av Egnahemsvägen (som är ett viktigt cykelstråk mellan Södra Guldheden och 
Vasastan) idag saknar cykelförbindelse till såväl Holtermansgatan som Guldhedsgatan 
och den gångförbindelse som finns har dålig tillgänglighet. 
 
Vi yrkar därför 
att de bostäder som försvinner när hus E utgår åtminstone delvis kompenseras genom 
höjd exploatering i övriga byggnader. 
att inom planarbetet också föreslå förbättrade gång- och cykelförbindelser mellan norra 
delen av Egnahemsvägen, Holtermansgatan och Guldhedsgatan. 



 
 
 

 Yttrande L, M, KD 
                 Byggnadsnämnden  

             2016-02-09 
                              Ärende 27 

 
 
 
 
 
 
Yttrande planförslag och uppdrag angående detaljplan för bostäder 
och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset, inom stadsdelen 
Landala. 
 
Vi ställer oss positiva till förprövning gällande bostäder och lokaler inom stadsdelen Landala 
som Chalmers Innovation och Chalmers Studenthem vill utveckla. Förslaget som innehåller 
både verksamhetslokaler och student- och gästforskningsbostäder tro vi blir ett utmärkt 
tillskott vid före detta Holtermanska sjukhuset. 
Dock önskar vi att man noggrant studerar förhållandena runt det norra bostadshuset och 
försöker finna lösningar som behåller antalet m2 men som också tar hänsyn till områdets 
känslighet. 
Grönstråket har redan minskats ner vid genomförandet av bostäderna på Egnahemsvägen. 
Park och naturförvaltningen påpekar också att den trappa som nu byggs mellan husen som en 
koppling mellan Egnahemsvägen och Raketgatan bör få en naturlig fortsättning ner till 
Holtermanska.  
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