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1. Val av justerare  

2. Övriga frågor  

3. Valhalla 14 - detaljplan för bostad, äldreboende, 
skolverksamhet och centrumverksamhet - granskning

 

4. Tostarp 1:5 och 1:8 (Tostarp 876)  - fastighetsreglering  

5. Bonnarp 2:2 och 1:3 - fastighetsreglering  

6. Bjärsgård 3:29 - avstyckning  

7. Sjöleden 1:5, byggnad 8 - ändrad användning till Förvar 
för Migrationsverket.

 

8. Sjöleden 1:5, bredvid byggnad 8 - tillfällig uppställning 
av kontorsmoduler

 

9. Sjöleden 1:5, byggnad 16 - ändrad användning till 
tillfälligt asylboende

 

10. Sjöleden 1:5, byggnad 21 - ändrad användning till  
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tillfälligt asylboende

11. Sjöleden 1:5, byggnad 22 - ändrad användning till 
tillfälligt asylboende

 

12. Sjöleden 1:5, byggnad 23 - ändrad användning till 
tillfälligt asylboende

 

13. Sjöleden 1:5, byggnad 424 - ändrad användning till 
tillfälligt asylboende

 

14. Sjöleden 1:5, byggnad 425 - ändrad användning till 
tillfälligt asylboende

 

15. Sjöleden 1:5, byggnad 426 - ändrad användning till 
tillfälligt asylboende

 

16. Sjöleden 1:5, byggnad 427 - ändrad användning till 
tillfälligt asylboende

 

17. Gyllsjö 3:4 (Gyllsjö 1200) - rivning samt nybyggnad av 
fritidshus

 

18. Herrevadskloster 2:89 (Stenholmavägen 403) - 
nybyggnads av enbostadshus
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19. Brage 18 ( Villagatan 2 och Trädgårdsgatan 2) - 
påbyggnad av flerbostadshus
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