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KARTAN AJOURFÖRD I DEN DEL SOM BERÖRS PLANFÖRSLAGET.

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

GRÄNSER
Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns

x

Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)
Mark och vegetation
n1

HUVUDGATA

Trafik mellan områden

LOKALGATA

Lokaltrafik

PARK

Skyltpylon får anordnas till en höjd av 10 meter

parkering

Parkering för verksamhetens behov ska anordnas inom den egna
fastigheten.

lager

HK

Handel och kontor

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
e100

Största byggnadsarea i procent av egenskapsområdets area

Säkerhetsområde mot järnväg. Marken får ej användas för
stadigvarande vistelse. Marken får inte bebyggas.

pylon

Anlagd park

Kvartersmark

Utfart, stängsel

Marken får inte bebyggas
Marken får endast bebyggas med miljögård för avfallshantering. Vid
anordnande av miljögård ska skydd (plank eller liknande) uppföras.

Marken får endast bebyggas med lager för verksamhetens behov.
Marken får ej användas för stadigvarande vistelse.

Vid bygglovsprövning ska det finnas en särskild utredning om hur dagvatten ska omhändertas
med lokalt omhändertagande, fördröjning och rening. Samråd ska ske med Arboga kommuns
tekniska förvaltning i samband med framtagandet av sådan utredning.

Planen är upprättad enligt Plan- och Bygglagen (PBL).
Enkelt planförfarande tillämpas
Instans
Datum
Samråd
2011-01-31 - 2011-02-25
TN
Antagen
2011-06-08
Laga kraft
2011-07-08

Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning
II

Högsta antal/Föreskriven antal våningar

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN

Utseende
f1

ANTAGANDEHANDLING

Ny bebyggelse skall utformas med fönster mot Fabriksgatan.

PRÄSTGÄRDET 2:16 M. FL.

Byggnadsteknik
Bullerplank får anordnas till en höjd av 3 meter

STÖRNINGSSKYDD
Verksamheter får inte vara störande eller innebära risker för omgivningen
Byggnadens fasad ska dämpa buller så att ekvivalent ljudnivå inomhus ej överstiger 40 dBA
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PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser och illustration
Planbeskrivning med behovsbedömning och illustrationer
Genomförandebeskrivning
Utlåtande
Fastighetsförteckning
Grundkarta
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen handläggs med enkelt planförfarande och syftar till att möjliggöra
för etablering av verksamheter i form av handel och kontor i del av ett
industriområde mellan järnvägen och Arbogaån öster om Arboga
centrum. En befintlig bussparkering planläggs för detta syfte där
byggnation i två våningar tillåts.
PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget direkt öster om Stureparken på den södra sidan av
järnvägen (Mälarbanan/Svealandsbanan) ca 300 meter öster om Arboga
centrum. I öster avgränsas planområdet av fastigheten Prästgärdet 1:1.
Den norra begränsningen utgörs av järnvägen som också tillhör
fastigheten Prästgärdet 1:1. I väster avgränsas området av fastigheten
Sturestaden 3:1 och den södra begränsningen utgörs av Fabriksgatan.

Planområdets läge i staden.
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Markägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheterna Prästgärdet 2:16 och 2:21, vilka ägs av
Arboga kommun. Planområdets totala areal uppgår till ca 0,8 ha.
Järnvägsområdet (Prästgärdet 1:1) ägs av Trafikverket.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I Arboga kommuns översiktsplan, daterad 2009-10-26, anges planområdet
som planlagt område och till del som utredningsområde för annan
verksamhet. Översiktsplanen anger strategier för näringsliv och besökare
som bland annat innebär att kommunen ska ha en god planberedskap och
lokaler för etablering av nya verksamheter. Översiktsplanen anger vidare
att kommersiell service eller mindre företagsetableringar som passar bra
att blanda med bebyggelse med fördel kan etablera sig i Arboga stad.
I Arboga kommuns grönstrukturplan, daterad 2009-06-17, pekas del av
planområdet väster om Stureleden ut som park, värdefull för stadsbilden.
Planområdet omfattas inte av något riksintresse. Järnvägen som passerar
norr om planområdet är dock klassad som riksintresse för
kommunikation. Ett riksintresse skyddas enligt 3 kap Miljöbalken. Markoch vattenområden som är av riksintresse för anläggningar för bland
annat kommunikationer skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana
anläggningar.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Gällande planer för området är Förslag till ändring av stadsplanen för
Arboga stad, del av Köpingsvägen m.m. (F och EII 1964 3) samt Förslag till
ändring av stadsplanen för del av Arboga stad kv Hjulmakaren mm (F och
EII 1967 1). Aktuellt planområde är i stadsplanerna planlagt som allmän
plats, gata, och i en mindre del som parkmark eller plantering.
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Utdrag ur gällande stadsplaner från 1964 respektive 1967.

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan
Tekniska förvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte
innebär någon betydande påverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. En
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför
inte upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 5 kap. 18§. Motivet för
detta kan sammanfattas i nedanstående rubriker.
Miljö
Planens genomförande innebär inga negativa effekter på miljön, då
området redan är ianspråktaget och hårdgjort sedan tidigare.
Hushållning med mark, vatten och andra resurser
Genom att planen möjliggör för en förtätning av staden på redan
ianspråktagen mark utnyttjas befintlig infrastruktur effektivare. Att
möjliggöra för handelsetablering i närhet till befintliga bostadsområden är
också positivt ur tillgänglighetssynpunkt.
Hälsa/säkerhet
Föreliggande förslag till detaljplan lämnar inget utrymme för störande
verksamhet eller verksamhet som kan innebära risk för omgivningen.
Järnvägen, norr om planområdet, innebär en viss risk för omgivningen.
Hur planförslaget utformas med hänsyn till järnvägens riskaspekter
redovisas under rubriken ”Störningar” samt under huvudrubriken
”Planförslag” längre bak i planbeskrivningen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR – En beskrivning av området idag

Planområdet markerat på ett flygfoto.

Natur
Mark och vegetation
Planområdet består till stor del av hårdgjorda ytor av asfalt i form av
bland annat en bussparkering, bilväg samt gång - och cykelvägar. Branta
slänter med gräs, buskar och mindre träd omger Stureleden i den västra
delen av området. Två planterade trädrader omger bussparkeringen på
dess norra respektive södra sida.
Geotekniska förhållanden och markbeskaffenhet
Det finns inga undersökningar gjorda avseende geotekniska förhållanden
eller markbeskaffenhet inom planområdet.
Förorenad mark
Det finns inga dokumenterade föroreningar inom Prästgärdet 2:16 eller
Prästgärdet 2:21.
Radon
Enligt kommunens befintliga underlagsmaterial finns inga noteringar om
risk för markradon inom planområdet. I samband med bygglovsprocessen
ska radonmätning genomföras av fastighetsägaren om det bedöms
nödvändigt.
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Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om en
fornlämning påträffas i samband med grävning eller annat arbete ska
arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan göras till Länsstyrelsen i
Västmanlands län.
Tillgänglighet
Inga större höjdskillnader finns i området undantaget Stureleden i
planområdets västra del som ligger på en lägre marknivå, omgiven av
branta slänter. Tillgängligheten inom fastigheten regleras av gällande
lagstiftning.
Bebyggelseområden
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
I den sydöstra delen av planområdet finns en mindre kiosk i ett plan med
en byggnadsareal på ca 45 kvm.

Befintlig kiosk sedd från nordost.

Offentlig och kommersiell service
Skolor, daghem, vård- och fritidslokaler samt ett varierat utbud av butiker
och övrig service finns i planområdets närområde och i Arboga centrum.
Till Arboga centrum väster om planområdet är det bara några minuters
gångväg.
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Friytor
Lek och rekreation
I planområdets norra del invid järnvägen används en hårdgjord yta som
plats för lek, skateboardåkning med mera. Direkt väster om planområdet
ligger Stureparken och i sydväst Carl Bergmans park som har en anlagd
lekplats.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
I planområdets västra del passerar Stureleden (en huvudgata med fyra
körfält) i nord-sydlig riktning. Stureleden kopplar ihop Arboga centrum
och Centrumleden med Arboga stads nordöstra stadsdelar. Fabriksgatan
som avgränsar planområdet i söder är en asfalterad lokalgata i öst-västlig
riktning med avfart från Stureleden.
Längs med järnvägen där denna passerar över Stureleden finns en
gångbro för gång- och cykeltrafik. Gångbron kopplar ihop gång- och
cykelvägar som finns på ömsom sidor av Stureleden i nord-sydlig
riktning.

Stureleden sedd från nordost uppe på gångbron längs med järnvägen.
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Kollektivtrafik
Till järnvägsstationen är det några minuters promenad. Arboga tillämpar
för närvarande anropsstyrd tätortstrafik vilket ger tillgång till
buss/taxitransport.
Parkering, varumottag, utfarter
En stor del av planområdet utgörs av en bussparkering. Verksamheter
inom fastigheten Prästgärdet 1:1 direkt öster om planområdet använder
idag del av Prästgärdet 2:16 som infart för bil- och lastbilsfordon. En ny
infart kommer att behöva lösas från Fabriksgatan.
Störningar
Risk
Järnvägen norr om planområdet trafikeras av såväl person- som
godstrafik. Järnvägen innebär att det finns risk för olyckor i dess närhet.
Tidigare genomförd riskbedömning (inkluderande riskanalys samt
riskvärdering) visar att risknivån är mycket låg och att det utifrån dessa
aspekter inte finns några motiv att vidta särskilda riskreducerande
åtgärder. Risken bedöms således ligga på en tolerabel nivå, men det finns
dock andra aspekter än beräknad risk att ta hänsyn till. Hur planförslaget
har utformats med hänsyn till detta redovisas under huvudrubriken
”Planförslag”.
Buller
Järnvägstrafiken alstrar buller med stundtals höga ljudnivåer. Med rätt
utformning av bebyggelse och andra bullerdämpande åtgärder kan dock
en god ljudmiljö erhållas. Naturvårdsverket har tagit fram förslag till
riktvärden för bullernivåer när det gäller arbetslokaler. Ekvivalent nivå
inomhus är enligt dessa 40 dBA och utomhus 65 dBA.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Inom planområdet finns dagvattenledningar och ett antal gatubrunnar för
omhändertagande av dagvatten.
Värme
Planområdet ligger inom området för fjärrvärme.
El
Nätägare är Mälarenergi AB.
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Avfall
Västra Mälardalens Kommunalförbund ansvarar för avfallshanteringen.

PLANFÖRSLAG
Bebyggelseområden
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Planen föreslår en byggrätt för handels- och kontorsändamål, där
byggnader får uppföras i högst två våningar. Ny bebyggelse ska utformas
med fönster mot Fabriksgatan. Mot järnvägen föreslår planen även en
byggrätt för lager för verksamhetens behov i högst två våningar samt en
byggrätt för anordnande av miljögård (en mindre anläggning för
hantering av avfall). Planförslaget reglerar byggnadsareal i förhållande till
respektive egenskapsområdes area för att ny bebyggelse inte ska ta upp
för stor yta av kvartersmarken.
I planområdets södra del skapar planförslaget förutsättningar för
anordnande av en skyltpylon till en höjd av tio meter.

Illustrationsplan som visar en utifrån planförslaget möjlig struktur. Ny bebyggelse
är markerad med röd färg.
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Illustrationsplan som visar en utifrån planförslaget möjlig struktur. Ny bebyggelse
är markerad med röd färg.

Perspektiv från väster som visar byggnadsvolymer i en utifrån planförslaget
möjlig struktur. Nya byggnader är markerade med röd färg.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planen innebär att gång- och cykelvägar öster om slänten som omger
Stureleden hamnar inom kvartersmark. För att säkerställa att allmänheten
även fortsättningsvis ska kunna ta sig över Stureleden via den gångbro
som idag går parallellt med järnvägen, läggs en x-bestämmelse in i ett
område längs med kanten på slänten med en bredd av tre meter. xbestämmelsen innebär att marken ska vara tillgänglig för allmän gångoch cykeltrafik.
Parkering, varumottag, utfarter
Planförslaget möjliggör för markparkering på kvartersmark med ett
avstånd om minst 15 meter från järnvägen (spårmitt på närmaste spår).
Parkering för verksamhetens behov ska anordnas inom den egna
fastigheten.
I planförslaget har del av fastigheten Prästgärdet 2:16 närmast Stureleden
belagts med utfartsförbud mot Fabriksgatan för att skapa en trafiksäker
lösning.
Störningsskydd
Verksamheter inom planområdet får inte vara störande eller innebära
risker för omgivningen.
Järnvägen norr om planområdet trafikeras av såväl person- som
godstrafik. Att planera för verksamheter i anslutning till en järnväg
innebär alltid att det finns risk för olyckor i dess närhet. Planförslaget har
anpassats för att så långt möjligt tillgodose Trafikverkets och MSB:s (f.d.
Räddningsverket) riktlinjer i samband med planering.
Risk
Handel och kontor tillåts i enlighet med Trafikverkets och MSB:s riktlinjer
inte närmare än 30 meter från spårmitt på närmast liggande järnvägsspår.
Lager för verksamhetens behov (vilket innebär utrymmen/byggnader
med låg persontäthet) tillåts närmare än 30 meter, dock inte närmare
järnvägen än 15 meter. I en mindre del av planområdet tillåts anordnande
av miljögård på ett kortare avstånd under förutsättning att skydd (plank
eller liknande) uppförs.
För att säkerställa god säkerhet för de personer som vistas i anslutning till
ny bebyggelse föreslås entréer placeras så långt söderut inom planområdet
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som möjligt, orienterade i riktning från spårområdet. Även
utrymningsvägar bör vara orienterade i riktning från spårområdet i första
hand. Samtliga delar av byggnaden måste ha minst en utrymning i
riktning från spårområdet.
Fasader, tak, takfot och luftintag föreslås utformas för att begränsa risken
för brandspridning till byggnaden i händelse av pölbrand på spårområdet.
Brandens påverkan, och därmed det dimensionerande behovet, studeras i
projekteringen av ny bebyggelse. Byggnaders ventilationssystem föreslås
utformas med för personalen lätt tillgängligt nödstopp för manuell
avstängning i händelse av utsläpp på spårområdet.
För bebyggelse nära järnvägen skall föreskrifter för elsäkerhet och
elektromagnetiska fält beaktas.
Buller
Byggnadens fasad ska dämpa buller så att ekvivalent ljudnivå inomhus ej
överstiger 40 dBA. Bullerplank får anordnas på kvartersmark, i
fastighetsgräns längs med järnvägen till en höjd av tre meter.
Natur
Mark och vegetation
Planförslaget innebär inga nämnbara förändringar gällande andelen
hårdgjord yta inom planområdet. Befintliga träd inom Prästgärdet 2:16
hamnar i och med planens genomförande inom kvartersmark. Slänterna
på ömsom sida av Stureleden planläggs som parkmark.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Den nya fastigheten kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet.
Vid bygglovsprövning skall exploatören redovisa en särskild utredning
om hur dagvattnet ska hanteras med lokalt omhändertagande, fördröjning
och rening. Exploatören ska samråda med VA-avdelningen på Arboga
kommuns tekniska förvaltning i samband med framtagandet av
utredningen.
Värme
Fjärrvärmeledningar finns utbyggda i anslutning till planområdet och
möjlighet till att ansluta finns.
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Administrativa frågor
Planens genomförandetid är 5 år från det att den har vunnit laga kraft.

PLANENS KONSEKVENSER
– En samlad beskrivning
Planens genomförande innebär att den yta som tidigare använts som
bussparkering (i gällande plan planlagd som allmän plats, gata), men som
i dagsläget är sparsamt använd, omvandlas till en plats för handel och
kontor. Ytan närmast järnvägen som idag används som plats för en
skateboardramp med mera omvandlas till en plats för lager för
verksamhetens behov. Rampen kommer i och med planens genomförande
flyttas till en annan likvärdig plats inom Arboga stad.
Riksintresset för järnvägen bedöms ej påverkas av planens genomförande.
Enligt Trafikverket finns inga planer på utökning av spårkapaciteten på
denna del av järnvägsnätet inom en överskådlig framtid. Planförslaget har
utformats för att minimera konsekvenserna av eventuell olycka på/i
anslutning till järnvägen.
Planförslaget innebär en god hushållning med mark i och med att planen
möjliggör för nya funktioner och bebyggelse på redan ianspråktagen
mark, som kan utnyttja redan befintlig infrastruktur. Nya verksamheter
och kommersiell service kommer att bidra till Arboga stadskärnas
blandade utbud av service, handel, företag och bostäder. En attraktiv
stadskärna är viktig för hela kommunen, och kommunens översiktsplan
anger att kommersiell service eller mindre företagsetableringar som passar
bra att blanda med bebyggelse med fördel kan etablera sig i Arboga stad.
I ett längre perspektiv är ett möjliggörande för handel på platsen viktigt
då intentionen i översiktsplanen är att delar av den gamla industrin längs
Norra Ågatan öster om planområdet bör omlokaliseras för att frigöra
attraktiv mark för bostadsbebyggelse, vilket ställer krav på närhet till
såväl offentlig som kommersiell service. Närheten till service kommer
även att öka för de boende i stadsdelen Vasastaden norr om järnvägen,
samt för de boende väster om planområdet.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Torbjörn Blomgren och planchef Ulrika Jansson.
Medverkande tjänstemän har varit:
Torbjörn Blomgren
Ulrika Jansson
Mikael Norman
Kurt Paulsson
Anna-Lena Klang

Planarkitekt
Planchef
Projektchef
Kartingenjör
VA-ingenjör

Arboga 2011-05-03

Torbjörn Blomgren
planarkitekt

Ulrika Jansson
planchef
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ANTAGANDEHANDLING
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DNR TN 163/2010-214

Antagen 2011-06-08
Laga kraft 2011-07-08

Detaljplan för fastigheten

Prästgärdet 2:16 m.fl.
ARBOGA KOMMUN
VÄSTMANLANDS LÄN

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
HANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser och illustration
Planbeskrivning med behovsbedömning och illustrationer
Genomförandebeskrivning
Utlåtande
Fastighetsförteckning
Grundkarta
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Planen handläggs med enkelt planförfarande.
Tidplanen beräknas som följer:
 Samråd slutet av januari – slutet av februari 2011
 Antagande prel. juni 2011
 Laga kraft prel. juni 2011
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
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Lägesbestämning
Planområdet är beläget direkt öster om Stureparken på den södra sidan av
järnvägen (Mälarbanan/Svealandsbanan) ca 300 meter öster om Arboga
centrum. I öster avgränsas planområdet av fastigheten Prästgärdet 1:1.
Den norra begränsningen utgörs av järnvägen som också tillhör
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fastigheten Prästgärdet 1:1. I väster avgränsas området av fastigheten
Sturestaden 3:1 och den södra begränsningen utgörs av Fabriksgatan.
Ansvarsfördelning, Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av dessa.
Exploatör ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark.
Kommunen ansvarar i förekommande fall för utbyggnad av gata och
teknisk infrastruktur fram till tomtgräns.
Mälarenergi ansvarar för elförsörjningen av området och Arboga Energi
för fjärrvärmeförsörjningen.
Avtal
Köpe- och exploateringsavtal ska upprättas.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.
Fastigheterna Prästgärdet 2:16 och Prästgärdet 2:21 ägs av Arboga
kommun. Fastighetsreglering kan bli aktuellt där Prästgärdet 2:21
omformas till en tomt för kvartersmarken inom planområdet, och där
Prästgärdet 2:16 omformas till en fastighet för den övriga marken.
TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
I samband med bygglovsprocessen ska erforderliga geotekniska
undersökningar utföras av fastighetsägaren. Mätningar av markradon ska
utföras av fastighetsägaren om det bedöms nödvändigt.
Anslutning till eventuell fjärrvärmeanslutning utförs av nätägaren och
bekostas av fastighetsägaren enligt gällande taxa.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN
Detaljplanen är framtagen av Tekniska förvaltningen, Arboga kommun,
genom planarkitekt Torbjörn Blomgren och planchef Ulrika Jansson.
Medverkande tjänstemän har varit:
Torbjörn Blomgren
Ulrika Jansson
Mikael Norman
Kurt Paulsson
Anna-Lena Klang

Planarkitekt
Planchef
Projektchef
Kartingenjör
VA-ingenjör
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Torbjörn Blomgren
planarkitekt

Ulrika Jansson
planchef

