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§ 209 Motion - angående försköning, renovering
och bostadsbyggande av kvarteret
Hasslarp, Nygatan - Prostgatan
Beslut
Godkänna yttrande daterat 2019-06-14 till motion angående ny detaljplan
för kvarteret Hasslarp, daterat 2018-11-22, från
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Susanne Meijer och Gunnar Bergquist (S) har lämnat en motion daterad
2018-06-13 till kommunfullmäktige med följande innehåll:
För att göra Hörby attraktivare föreslår vi Socialdemokrater att en
försköning och renovering alternativt nybygge sker av gamla fastigheter.
Ett attraktivare Hörby är av stor vikt för folkhälsa och välmående. Det
aktuella kvarteret kanske bör rivas och nytt byggas, eller kan
det renoveras? Oavsett vad, måste vi sätta fart med att utveckla vårt
centrum med attraktiva bostadsområde snarast. Det aktuella området
skulle kunna innehålla både handelslokaler i bottenplan och bostäder på
andra planet.
Ny detaljplan för del av kvarteret behöver tas fram där Prostgatan 9
(Hasslarp 2) fram till Nya Torg där Metropol ingår, samt för fastigheterna
längs Nygatan där kvarteret ingår.
Syftet med detta är att göra det möjligt för Metropolområdet att ha bättre
förutsättningar i framtiden samt att det kan bli ett fint 01måde för handel
och boende/ kontor i området.
Vi Socialdemokrater anser att följande måste ske, bla inköp av fastighet
Prostgatan 9, att en ny detaljplan för området beställs. Vi ser det som
positivt att involvera köpmannaföreningen, ungdomsstyrelse och
närboende i en medborgardialog över områdets framtida utformande.
Socialdemokraterna yrkar
Att kontakter snarast tas med aktuella ägare till aktuella fastigheter i
området som kan vara av intresse att förvärva, enligt motionens
helhetssyfte för området.
Att förslag arbetas fram för en beställning av en ny detaljplan för det
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aktuella området enligt motionens syfte
Att en kreativ dialog förs med köpmannaförening, ungdomsstyrelse och
närboende i området ang den framtida utformningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 120 att:
Motionen får ställas.
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå bygg- och miljönämnden:
Godkänna yttrandet till motion angående ny detaljplan för kvarteret
Hasslarp, daterat 2018-11-22, från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslutsunderlag
Motion från Susanne Meijer och Gunnar Bergquist (S), daterad 2018-06-13
Tidigare beslut, Beställning av ny detaljplan för Hasslarp 7, Mötesplats
Metropol, Kommunstyrelsen 2017-11-13 § 278
Yttrande 2019-06-14
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
_____
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