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Bygglov för fasadändring och skyltar på 
kontor på Inom Vallgatan 56:1  
Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Återremittera ärendet för till stadsbyggnadskontoret för fortsatt handläggning 
för att få in revideringar på utformning som överensstämmer mer med 
stadsbyggnadskontorets alternativ till utformning då den sökta åtgärden inte 
bedöms tillämplig med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 

2. Överlåta till stadsbyggnadskontoret att ta beslut på delegation när utformning 
överensstämmer på ett för stadsbyggnadskontoret godtagbart sätt till de 
förslag de gett 

Yrkandet 
Lynk&Co International AB, har ansökt om bygglov för fasadändring och skyltar på 
kontor på INOM VALLGRAVEN 56:1 (EKELUNDSGATAN 4). 

Vi tycker att den etablering av kundklubb som Lynk&Co planerar att göra på 
Ekelundsgatan/Magasinsgatan är både angelägen och mycket välkommen. Dels ger 
den arbetstillfällen och dels ger den ytterligare liv och attraktivitet till Magasinsgatan 
och kompletterar Ekelundsgatan på ett välbehövligt sätt.  

Lokaliseringen ligger inom den historiska stadskärnan där senare tiders byggnation 
förhållit sig till platsen. Detta kan tydligt upplevas och har särskild betydelse för 
stadskärnans kulturvärden, identitet och attraktivitet.  

Även om vi starkt välkomnar etableringen måste den förhålla sig till platsen och 
förslaget bedöms som en ovarsam förändring av byggnaden som innebär en 
förvanskning och ses inte tillräckligt anpassat till stadsbilden.  

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram alternativa förslag på skyltning som 
byggnadsnämnden kan acceptera. För att kunna få en snabb handläggning i detta 
angelägna ärende avslås det inte utan återremitteras till stadsbyggnadskontoret. 
Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att ta beslut om bygglov så länge en av sökande 
reviderad utformning överensstämmer på ett för stadsbyggnadskontoret godtagbart 
sätt till de förslag de gett. 
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