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FÖRORD 

Denna översiktsplan för Bjärnums tätort med omgivningar ersätter den kommunomfattande 
översiktsplanen ( antagen 1990-12-17) för motsvarande del. 

Planen består av 
o plankartan med beteckningar 
o denna beskrivning 

Samrådsredogörelsen och utlåtandet ingår som särskilt kapitel. 

Planens underlagsmaterial finns tillgängligt på stadsarkitektkontoret. 
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1 INLEDNING 

1.1 Vad lir en översiktsplan? 

Varje kommun är enligt Plan- och bygglagen skyldig att ha en aktuell översiktsplan för hela sitt 
område. Översiktsplanen kan vara olika detaljerad i olika delar. Som de flesta kommuner har 
Hässleholm valt att först göra en kommuntäckande plan och därefter detaljera den ort för ort 
Så småningom blir det aktuellt att revidera den kommuntäckande översiktsplanen. 

En översiktsplan ska ange grunddragen i användning av mark och vatten. Den ska redovisa 
allmänna intressen. 

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för efterföljande beslut. Slutligt ställningsta
gande - i en detaljplan, ett bygglov, ett täkttillstånd, en vattendom o.s.v. - ska vara en avväg
ning mellan enskilda och allmänna intressen. Översiktsplanen utgör då kommunens ställnings
tagande vad gäller allmänna intressen och deras avvägning mot varann. 

Ett viktigt inslag i översiktsplanen är kommunens redovisning av hur de beaktar riksintressen. 
Riksintressena pekas ut av staten och det är länsstyrelsens uppgift att bevaka hur riksintressena 
säkerställs i översiktsplanen och på annat sätt. 

1.2 Uppdraget 

En områdesplan för Bjärnum antogs av kommunfullmäktige 1979. I gällande kommunomfat
tande översiktsplan (antagen 1990) fördes områdesplanen för Bjärnum in som en del, dock 
med den kommentaren att områdesplanen var för optimistisk om utbyggnadsbehovet. 

Samarbetsgruppen antog 1993 ett program för hur översiktsplaneringen skulle prioriteras 
framöver. Planen för centralorten höll då på att färdigställas. Bjärnum gavs hög prioritet, bl.a. 
med motiveringen att gällande översiktsplan var föråldrad. Enligt programmets tidplan skulle 
översiktsplanen för Bjärnum påbörjas i januari 1995 och antas i fullmäktige i maj 1996. 

1.3 Arbetsformer 

Kommunens samarbetsgrupp utgör ledningsgrupp for allt översiktsplanearbete. Samarbets
gruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott samt presidierna i byggnadsnämnden, mil
jönämnden samt tekniska nämnden. 

Projektledare har varit planeringschefBo Mårtensson i samarbete med planarkitekt 
Siv Carlström. I det löpande arbetet har medverkat företrädare för energiverket/bolaget, fas
tighetskontoret, gatukontoret, miljökontoret, planeringskontoret samt stadsarkitektkontoret. 

En viktig samarbetspartner har varit den grupp av lokala politiker och foreningsföreträdare 
som på Företagarnas initiativ tillkommit för att följa översiktsplanearbetet. 



Fig.2.4.1. Adresskarla över Bjämum 
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Fig 2,5.1 Lediga villatomter 
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Fig. 2.6.1 Ledig industn"mark i kommunens ägo 
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Fig 2.8.1 Skyddsområde för vattenläkt, vattenverk 



2.12 Naturförhållanden 

Terrängen runt Bjärnum är kuperad. Från Bjärlången stiger terrängen ca 30 meter upp mot 
samhället. Samhällets lägsta delar ligger kring sluttningarna ner mot Bjärlångens utflöde. 

Området öster om Bjärnum är sjörikt. Sjöarna inom planområdet, Dalsjön, Bjärlången och 
Möllerödssjön är omgivna av markerade sluttningar. 

Landskapet består till stor del av skogsmark med "öar" av tegar och åkermark. Åkermark finns 
främst kring byarna Dalsjö, Lilla Dalsjö och Slättaröd. 

Inom planområdet finns ett fåtal gårdar med heltidsjordbrukare. Övriga enheter brukas av de!u 
tids~ och fritidsjordbrukare. 

För ett större område öster om tätorten, kring sjöarna, inklusive Västra sjö och Östra sjö öster 
om planområdet, har länsstyrelsen föreslagit ett förordnande till skydd för naturmiljön. Detta 
har dock inte verkställts (naturreservat eL dyl.). 

Några mindrf; skyddsvärda områden, registrerade i Ängs~ och hagrnarksinventeringen, har 
markerats på plankartan. 

2.13 Riksintressen 

Riksintressen i form av fornlämningar, enligt Länsstyrelsens uppgifter, har markerats på kartbi
laga. Enligt SJ är järnvägsforbindelsen mellan Hässelholm och Veinge ett riksintresse. 



3 PLAN FÖRSLAGET 

3.1 Plankartan 

Plankartan utgör översiktsplanens viktigaste del. Den redovisar sådant som bör åtgärdas inom 
några år samt pekar på möjligheter på längre sikt. Planen har ett 20-årigt perspektiv. 

Plankartan finns längst bak i denna skrift. Den finns i större skala på stadsarkitektkontoret. 

På kartan har använts följande beteckningar: 
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Befintlig cykelväg 
Framtida cykelväg 
Viktiga vandringssligar 
Viktig gatukorsning som bör åtgärdas 

Befintlig planskild korsning med väg 117 

~ : :( Framtida planskild korsning med Järnvägen 

Betinlliga omräden där törändringarna blir små 
Befintlig rnt bebyggelse linkl. tätortens parker mm.I 
övrig mark 

Förändringsområden 

I I Åtgärder inom befintlig bebyggelse 
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3.3 Nya områden för Industri mm 

I Norra industriområdet finns industritomter som kan exploateras med kort varsel. På lång sikt 
kan dock ytterligare mark behövas. I enlighet med tidigare planering, föreslås att ett framtida 
verksamhetsområde placeras som en utvidgning norrnt av Norra industriområdet, mellan järn
vägen och väg 117. 

Området ligger väl placerat ur luftmiljösynpunkt, eftersom förhärskande vindriktning är från 
sydväst. Tyvärr har några telemaster placerats i området, vilket minskar handlingsfriheten. 

Sågverket väster om järnvägen ligger inte idealiskt ur miljö- och trafikförsörjningssynpunkt. 
Om sågverket i framtiden väljer en annan lokalisering, bör befintligt område i första hand åter
föras till mark för jord- och skogsbruk och inte användas för annan industri. Detta med hänsyn 
till den omedelbara närheten till centrala Bjärnum 

3.4 Befintliga Industrier 

De två största företagen i tätorten, iab och Möbelknaggen, har rimliga utvecklingsmöjligheter. 
Planen har inte anvisat ytterligare mark för deras räkning. 

Ett antal mindre foretag som ligger inne bland bostadsbebyggelsen, har utvecklingssvårigheter, 
bLa. till följd av miljökrav. Dessa kvarter behandlas nedan, 3.6 Åtgärdskvarter. 

3.5 Service mm. 

Kommunens institutioner vad gäller barnomsorg, utbildning, och äldreomsorg är väl utbyggda 
och har dessutom utbyggnadsmöjligheter pälintill sina tomter. 

Idrottsföreningen har framfört önskemål om att få anlägga en träningsplan i norra kanten av 
idrottsplatsen. Översiktsplanen anvisar därför två alternativa områden för sådan utvidgning. 

För kyrkan och begravningsplatsen finns en gällande detaljplan som medger en utvidgning. 
Detta område har ritats in på översiktsplanen. 

3.6 Atglirdskvarter 

Kring torget 

En id6skiss har upprättats för området kring torget (kvarteren Apotekaren, Kyparen och 
Kocken). Närmast väg 117 kan befintliga atfärsfastigheter byggas till. Söder om torget kan en 
ny byggnad, helst för någon typ av verksamhet byggas. Till dess efterfrågan på sådana lokaler 
finns, bör nuvarande byggnad, f.d. järnaffären, ligga kvar och ytorna söder om torget snyggas 

till. 

De östra delarna av kvarteren planeras för bostadshus i två och tre våningar. 



Fanera ren 

I kv. Faneraren ligger bl.a. industrierna Mattsons möbler och Hokus Pokus. 

IdCskissen visar att en del av Hokus Pokus byggnader ligger kvar, men för annat ändamål än 
idag. T.ex. bör vissa utbildnings- och fritidsverksamheter samt småhantverk, som inte är rniljö
störande,kunna samlas hit. 

Mattsson möblers huvudbyggnad är mycket karaktäristisk. Den skulle i upprustat skick vara ett 
positivt inslag i Bjärnum. Byggnaden är enligt uppgift mycket instabil, men är ändå inte forfal~ 
Jen. ld6skissen visar dock att byggnaden kan ligga kvar, eller ersättas med en annan byggnad i 
samma läge. Här kan finnas plats för mindre verksamheter och/eller bostäder. Det är inte ak
tuellt att spara byggnaden som industrimuseum. 

Övriga delar avsätts för bostadsändamål. 

Montören och Kördrängen 

I dessa kvarter ligger en del byggnader som bidrar till att förfula synintrycket längs väg 117. 
De byggnader som inte kan snyggas till för timliga kostnader, bör rivas. Marken bör ställas i 
ordning som enkelt grönområde. På lång sikt kan kvarteren bebyggas. Men på kort sikt finns 
det andra kvarter i centrala Bjämum som lämpar sig bättre att bebygga. 

Rödeken, Tukanen och Korpralen 

I västra delen av kvarteret Rödeken ligger industrifastigheter som leder till vissa planerings~ 
problem. Verksamheten riskerar störa närllggande bostadskvarter med tanke på luftförorening
ar, buller, trafikproblem och skräpighet. I minst en av byggnaderna är man dessutom trång
bodd. Översiktsplanen har därför angett kvarteret Rödeken som ett åtgärdskvarter liksom delar 
av kv. Tukanen och Korpralen. Området är i framtiden avsett för bostadsändamål eller for 
kontor och handel. Verksamheterna ska erbjudas lokaler på annat håll i tätorten. 

3.7 Övriga delar av tätorten 

För övriga delar av tätorten har planen inte preciserat användningen. Det förutsätts att befintli
ga kvarter, parker och gator fortsätter att användas på ungefär samma sätt som idag och i en~ 
lighet med gällande detaljplaner. Nybyggnationer och andra åtgärder bör vara ändamålsenliga 
samt bidra till att Bjärnum blir ett vackrare och miljövänligare samhälle. 



Fig 3.6.2 fd6skiss för bebyggelse i centrum. (Uulas} 

KV. APOTEKAREN CENTRUM 

NYBYGGNAD AV CA 30 LGH + AFl"ÅRSLOKAI.EA 

ÅTGÄRDER FÖR EN BÅTTFIE TORGMlWÖ 

- ~!NSKA ASFALTYTORNA. ERSÅTfA MED ANDRA MTIIL 

- SEPARERA GÅENDE, CYIQJSTEfl OCH-BILISTER 

- TILLFÖRA GRÖNSKA. TRÅO, MARKTÄCKARE. MURAR 
OCH .ANNAN MARKBELÅGGN!NG 

- UTFÖRA. MARKEIW)E l<OASANOE GÅNGSTRÅK 

- GE CENTRUMl<OASNINGl!N !:lT MER SAMLAT TOAG-
MÅSSlGT lJTSEENOE 

- FÖRSTÄRKA STAOSMÅSSIGHl:TEN AUl'lf TORGET OCH 
KORSNINGEN 



Fig 3.6.4 /d(jskiss för bostäder m.m. i kv. Faneraren (Uulas) 

KV. FANERAREN 

NYBYGGNAD AV CA 12 LGH 

GESTALTAS MED UTG.ÅNGSPUNKf I DEN GAMLA 
MÖBELFABRIKEN 

TA VMA PÅ GRÖNSKAN I OMRÅDET 

KULTURHUS ELLER LIKNANDE AKTIVITETER 
I TIDIGARE MÖBELFABRIK 

/ GAMLA MÖBELFABRIKEN 

-~ 



Eftersom Bjärnum är ett långsträckt samhälle föreslås dessutom en planfri korsning i norra 
delen av Bjärnum. På grund av höjdförhållandena här kan det bli aktuellt med en bro över järn
vägen. 

Gamla Malavägen går i tunnel under järnvägen. Möjligheterna att ansluta gamla Malavägen 
mot Bjämum med fri höjd utreds ytterligare. Frågan påverkas bl.a. av hur väg I 17 utformas i 
framtiden. 

Bjärnum och Vittsjö ligger nära varann och är två samverkande tätorter. Därför bör möjlighen 
tema att cykla mellan tätorterna förbättras genom anläggandet av en separat cykelväg. Den bör 
ligga väster om väg 117, bl.a. därför att skolan ligger väster om vägen. Plankartan visar 
sträckningen i den sydligaste delen. 

För att förbättra för boende i östra delen av Bjärnum föreslås att en ny gång- och cykelväg 
anläggs längs södra sidan av Verumsvägen från centrum fram till gatan strax bortom Lyckåsa
hemmet. 

Möjligheten att anordna en planskild korsning med väg 117 för gående i centrum ska utredas 
särskilt. 

Möjligheten att anordna angöringsplatser för långtradare intill bensinmackarna i centrala 
Bjärnum kommer att studeras vid detaljprojekteringen av genomfarten. 
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Fig 3.8.2 /d8skfss för miljöåtgärder längs väg 117. (Tliyrens) 
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Fig 3.8.4 ld~skiss för miljölltgarder längs väg 117. (T/lyrens) 

Åt ärd vid rnusikteatersko\,1 

ti VÄG 117 • 

Åtgärd vid Verumsvägen 

1S ·- .-- _ "!!-~ ~A-VAGfN. 
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Fig 3. 9. 1 /d8sklss för planskild korsning mellan Hågnarpsvägen och jämvägen 

Ny infart till kyrkan 

K rkan 

Sl<ALA 1 : 3000 

planskild korsning 
tunnel 
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3.10 Områdena runt tätorten 

Några åtgärder enligt naturvårdslagen, naturreservat el. dyl, för att säkerställa de stora natur
värden som finns - särskilt öster om Bjärnuin - föreslås ej. Hoten mot naturvårdsintressena 
bedöms inte vara så starka att sådana åtgärder behövs. 

Däremot är det viktigt att det tas särskild naturvårdshänsyn enligt skötsellagarna, skogsvårds
lagen och lagen om skötsel av jordbruksmark, inom alla tätortsnära områden, särskilt inom de 
områden som markerats på kartan med särskild beteckning. Dessa områden är utvalda med 
stöd av dokumenterade naturvårdsintressen. 

För de jord- och skogsbrukare som redan är verksamma i området kring Bjärnum är det redan 
naturligt att ta hänsyn till de närboende. Detta beaktas också av skogsvårdsstyrelsen och lant
bruksenheten i sin tillsyn. 

Kring sjöarna är det särskilt viktigt att slå vakt om allmänhetens möjligheter att röra sig. Därfbr 
har på plankartan ritats in de viktigaste stigarna i området, stigar som bör hållas öppna även vid 
skogsbruksågärder:· Även badplatser, både kommunala och privata, har markerats på plankar
tan för att säkerställa deras tillgänglighet för allmänheten. 

För fastigheten Mölleröd I :34 m.fl. finns en detaljplan som medger fri tidsbebyggelse. Planen är 
fastställd den 27 september 1967 men området har inte exploaterats helt. I området finns en 
åkeriverksamhet Detaljplanen behöver ses över med tanke på färre byggrätter för nya fritids
hus med hänvisning till åkeriföretaget. 

3.11 Hli/sa och säkerhet 

Hälsa och säkerhet har beaktats pä följande sätt i planförslaget: 

Omlokalisering av befintliga miljöstörande företag i tätortens centrala delar har eftersträvats. 

Nya bostadskvarter har i första hand lagts i områden på betryggande avstånd från större miljö~ 
störande industrier och från väg 117. 

Miljö- och trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder längs genomfarten har föreslagits. Lägen för 
planskilda korsningar med järnvägen har föreslagits. 
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Fig 3. 10.2 Stigar ocfJ badplatser. 
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1 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen anser att det saknas ett samlat helhetsgrepp kring frågor som: 
riskfaktorer, konsekvensanalys och grönstruktur. 

Kommentar 1. 1 
Riskfaktorer och konsekvensanalys har behandlats i de delar av 
planen där de hör hemma. Vissa kompletteringar görs dock i texten. 
Dock ingen ändring i den egentliga planen. 

Grönstrukturen har bara berörts kortfattat i planen eftersom den i en 
liten ort som Bjärnum är oproblematisk. Särskild grönplanering 
kommer att inledas under 1996/97 för alla kommunens tätorter. 

Ny bostadsbebyggelse i närheten av väg 117 bedöms som olämplig. 

Kommentar 1.2 
Länsstyrelsen anger inte vad man menar med "i närheten av". I pla
nen har gjorts en avvägning mellan kraven på god boendemiljö och 
viljan att skapa ett vackert Bjärnum med bl.a. en del ny bebyggelse 
längs genomfarten. 

Enligt referensgruppens i Bjärnum klara uttalande föreslås att 
planförslaget inte ändras med tanke på ny bostadsbebyggelse nära 
väg 117. 

Länsstyrelsen gör vidare den bedömningen att föreslaget bostadsområdet vid 
Hattstugan ej är lämpligt på grund av närheten till industriområdet, däremot till
styrks bostadsområdet vid Bjärlången. 

Kommentar 1. 3 
Området vid Hattstugan är ett strategiskt område för i första hand 
framtida bostadsbyggande. Om och när det tas i anspråk, förutsätts 
att så kan ske utan miljökonflikter med intilliggande industriområde. 
81.a. förutsätts att buller och luftföroreningar då har minskat i förhål
lande till dagens. Plantexten förtydligas i detta avseende, men pla
nen ändras inte 

Förekomst av markradon bör redovisas. 

Kommentar 1.4 
Det finns inga markradonproblem i Bjärnum. Detta kommer att redo
visas tydligare i plantexten. 
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Miljönämnden är tveksam till utvidgningen av sågverksområdet väster om järn
vägen. En eventuell utvidgning bör ske mot sydväst. På sikt bör sågverket flytta 
till norra industriområdet. 

Kommentar 7. 1 
Med anledning av miljönämndens kommentar har frågan studerats 
ytterligare. Sågverket har redan till stora delar tagit i anspråk det 
område som i planförslaget angetts som nytt industrikvarter. Planen 
ändras därför så att området istället betecknas som befintligt tätorts
område. Dessutom förs in en passus i plantexten som betonar att 
om sågverket i framtiden väljer en annan lokalisering, bör området i 
första hand återföras till mark för (tätortsnära) jord· och skogsbruk 
och inte användas för annan industri, med hänsyn till den omedelba
ra närheten till centrala Bjärnum. 

De norra delarna av kvarteren Korpralen och Tukanen bör anges som åt
gärdskvarter, som bör övergå till bostadskvarter. 

Kommentar 7.2 
Korpralen och Tukanen ingår redan som åtgärdskvarter - se plankar
tan. Däremot behöver texten ändras så att detta klarare framgår. I 
själva verket utgör Rödeken, Tukanen och Korpralen ett samman
hängande åtgärdsområde. Vidare preciseras texten så att det står 
helt klart att kvarterens framtida användning är för bostadsändamål 
samt för kontor och handel. 

Nämnden är positiv till bebyggelse vid Bjärlången men det bör vara större frizon 
till sjön. 

Se kommentar beträffande bebyggelse vid Bjärlången. 

Föreslaget bostadsområde vid Hattstugan avstyrks på grund av närheten till in
dustriområdet. 

Se kommentar 1.3 

Någon bostadsbebyggelse bör inte anordnas längs väg 117 på grund av buller 
och avgaser. Planen bör kompletteras med att bullerproblemen belyses. 

Se kommentar 1.2 

Nämnden anser att utsläppen från biltrafiken runt den föreslagna rondellen vid 
Sågverksvägen kommer att påverka luftmiljön inom skolområdet. 

Kommentar 7.3 
Rondellen är angelägen för att skapa bättre trafiksäkerhet och miljö
förhållanden längs hela väg 117 genom samhället. Påverkan på 
luftmiljön på den egentliga skolgården och inne i skolbyggnaderna 
blir rimligen mycket liten. Innan rondellen byggs, bör dock en sär
skild utredning göras om dess miljökonsekvenser, såvida mil
jönämnden anser detta nödvändigt. En sådan avgasberäkning bör 
avse hela genomfarten. 



ö(lö} 

Kaos på Skolgatan, det är för litet utrymme för alla bussar, bilar och cyklar som 
ska samsas här vissa tider. Detta måste åtgärdas snabbt. 

Kommentar 9.3 
Gatukontoret arbetar redan med frågan och har sökt samarbeta med 
skolan. Problemet bedöms f.n. inte vara en översiktsplanefråga. 

Ju fler planskilda GCM-korsningar desto bättre. En tidigareläggning av väg 117 
väster om samhället kommer att minska trafikolycksrisker betydligt. 

"Kåkar" är livsfarliga lekplatser, riv eller renovera. 

10 Bjärnums socialdemokratiska förening, anser att de viktigaste åtgärderna 
är att sanera och restaurera centrum och att styra trafikflödet så att hastigheten 
dämpas på både väg 117 och Verumsvägen. Möjlighet till trafikljus i denna 
korsning bör övervägas. 

Kommentar 10.1 
Flera studier har gjorts om denna korsning, även nu inom ramen för 
översiktpslanearbetet. Slutsatsen har varje gång blivit trafikljusets 
fördelar i detta fall inte är tillräckligt stora för att uppväga nackdelar
na genom ökade buller- och avgasstörningar kring korsningen. 

Ett industrihotell bör inrättas på det industriområde, som planen anvisar i norr. 

Kommentar 10.2 
Iden är positiv. F astighetskontoret och/eller lndustribyggnadsbolaget 
bör få i uppdrag att utreda möjligheterna. 

En GCM-tunnel bör byggas under järnvägen vid Kyrkvägen för att det ska vara 
lätt att ta sig från kyrkan till församlingshemmet. 

Kommentar 10.3 
Sammantaget för hela tätorten bedöms det vara bättre att istället gö
ra den planerade planskilda vägkorsningen så bra som möjligt med 
GC-tunnlar på bägge sidor om Hågnarpsvägen, enligt illustrationen i 
översiktsplanen. 

Bostadsområdet närmast Bjärlången föreslås utgå medan det övre området pri
oriteras. Bostäder utmed väg 117 bör undvikas. 

Se kommentar beträffande bebyggelse vid Bjärlången samt kom
mentar 1.2. 

Det förslag, som redovisas avseende "Mattssons Fabrik" bör utgå. 

Kommentar 10.4 
Planförslaget tar inte ställning till om Mattssons möbler ska rivas eller ej. Planen 
gör det däremot möjligt för byggnaden att stå kvar, (dock inte för nuvarande in
dustriändamål) men anger också att den kan ersättas av ny byggnad, dock ej för 
bostäder. Planen ändras såtillvida att en ny byggnad där Mattsans möbler nu 
ligger, inte bör avse bostadsändamål (se också kommentar 1.2) 
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Kvarteret Cigarrmakaren borde vara ett åtgärdskvarter. 

Kommentar 12. 2 
Delar av kvarteret behöver verkligen åtgärdas. Det förs därför in 
som ett åtgärdskvarler, men med något lägre prioritet än övriga åt
gärdskvarter. 

Busshållplatsen bör flyttas till järnvägsstationen, detta har dock inte högsta pri
oritet. 

Kommentar 12.3 
Om Bjärnum återfår tågtrafik i någorlunda omfattning, kan det bli 
aktuellt att flytta den centrala busshållplatsen dit. Men till dess detta 
sker, ligger busshållplatsen bäst i nuvarande läge. Kort kommentar 
om detta förs in i plantexten. 

13 Bjärnums Moderater, anser att det planerade bostadsområdet vid Bjär
lången tillsammans med centrumbebyggelsen vid Torget har störst chans att 
skapa intresse för byggnation och inflyttning. 

Utvärdering bör ske några år efter det att föreslagna trafikåtgärder har vidtagits. 

Man föreslår att en speciell GC-led anläggs i föreslagen tunnel under järnvägen. 

Man vill betona vikten av alt kommunen verkar för att få igång tågtrafik med 
tågstopp i Bjärnum. 

14 Centern i Bjärnum, anser att det måste framgå av planen att Bjärnum skall 
vara självständig ort med utveckling av såväl bostäder, arbetsplatser och ser
vice. 

Kommentar 14 .1 
Detta är redan tydligt formulerat i planen. 

Man anser att en lösning för korttidsparkering för långtradare i anslutning till 
bensinmackarna måste finnas med. 

Kommentar 14.2 
Det är möjligt att göra angöringsfickor på motsatta sidan av genom
farten i förhållande till de två mackarna. Eftersom långtradarna är 
långa och breda, och sikten vid närliggande gatukorsningar inte får 
skymmas, kommer fickorna att göra ganska stora ingrepp i intillig
gande grönytor. Slutlig ställning till om angöringsfickor för långtrada
re ska anordnas enligt centerns förslag, tas i samband med detalj
projektering av ändringsåtgärder längs genomfarten. - Kort tillägg 
görs i plantexten med denna innebörd. 
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Ett kulturkvarter med centrumhus skulle stärka centrumkaraktären, till exempel i 
kvarteret Postiljonen eller kvarteret Faneraren. 

Kommentar 14.8 
Frågan diskuteras f.n. i· samband med alt åtgärdskvarteren blir ak
tuella för just åtgärder. 

15 Kristdemokratiska Samhällspartiet, Hässleholm, anser alt fler områden 
bör vara föremål för sanering för att få ett trevligt samhälle. Det är tveksamt om 
nya områden för bostadsbebyggelse behöver anordnas, först kan befintliga 
tomter användas. 

Man avstyrker förslaget till ny bostadsbebyggelse vid Bjärlången till förmån för 
det rörliga friluftslivet. Planen bör behandla området vid Bjärlången för att beva
ra promenadstigar, bad och parkeringen vid badplatsen. 

Ny byggnation bör inte ske för nära väg 117. 

Även i korsningen väg 117 - Verumsvägen bör det prövas om en rondell kan 
anläggas. 

Kommentar 15.1 
Synpunkterna överensstämmer med planförslaget och/eller tidigare 
samrådskommentarer 

Om fritidsgården ska flytta från f.d. järnhandeln bör man i god tid planera en ny 
placering. 

Kommentar 15.2 
Riktigt, men inte en översiktsplanefråga. 

Det är viktigt att kommunen arbetar för att förbättra bussförbindelserna och att få 
tågstopp i Bjärnum. Översiktsplanen har inte tagit upp hur man tänker förfara 
med vattentornet. 

Kommentar 15.3 
Tekniska nämnden har beslutat att tornet ska rivas. Därför har inte 
vattentornet behandlats i översiktsplanen. 

16 Kyrkorådet i Norra Åkarps församling, framför önskemål om tunnel i olika 
nivåer för gång/cykel respektive bil. I övrigt tillstyrks kommunens förslag till lös
ning av järnvägsövergången vid Hågnarpsvägen. 

Kommentar 16.1 
Även vad gäller tunnel i olika nivåer överensstämmer kommunens 
förslag och kyrkorådets önskemål. 

17 Möllerödssjöns Fiskevårdsområdesförening, anser att del är mest ange
läget att sanera och bebygga befintlig tätortsmark. Det är viktigt att bevara de 
natursköna områdena kring Bjärlången och Möllerödssjön och man anser det 
ytterst olämpligt med föreslagen bebyggelse vid Bjärlången. 
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20 Fornminnesföreningen i Bjärnum är positiv till att det upprättas en över
siktsplan. Man anser att föreslagen bebyggelse närmast Bjärlången bör utgå. En 
rondell i centrum med säkrare övergångsställe föreslås anordnas. Man föreslår 
att Museiområdet och vandringslederna poängteras som viktiga och skyddsvär
da. Man har bifogat en PM angående vattenkvaliteten i Bjärlången. 

Kommentar 20.1 
Museiområdet och dess betydelse lyfts fram bättre i översiktspla
nens text. övriga synpunkter stämmer med planen eller med de 
ändringar som angivits i ovanstående kommentarer. 

21 Aktivitetskommitten, Företagarna i Bjärnum, har sammanfattat synpunk
ter från ett möte med representanter från olika föreningar i Bjärnum. Nej till be
byggelsen närmast Bjärlången. Sanera i centrum först, anordna fler parkerings
platser och en planskild korsning för gångtrafikanter. Prioritera gång-och cykel
väg till Vittsjö. Lös problemet med den låga vägtunneln på Gamla Malavägen. 
Det krävs en planskild korsning med järnvägen även i den norra delen av sam
hället. Anlägg parkeringsfickor för långtradare på väg 117 vid bensinmackarna. 

Se tidigare kommentarer 

22 Skrivelse från representanter från ett tiotal organisationer/Arne Pers
son-Rask, anger att man är motståndare till ny bostadsbebyggelse vid Bjärlång
en. Uppsnyggning av centrum har högre prioritet. Minska ytan på torget genom 
lämplig bebyggelse. En planskild korsning för gångtrafikanter bör anordnas på 
väg 117. Problemen vid vägtunneln vid Gamla Malavägen måste lösas med tan
ke på skolskjutsar och utryckningsfordon. 

Se tidigare kommentarer 

23 LRF, har ingen erinran. 

24 Sven Arne Svensson, Bjärnum, anser att det behövs trottoar på Verum
svägen vid Bjärnumsgården. 

Kommentar 24.1 
Planen förtydligas vad gäller GC-vägar, i första hand vad gäller 
trottoar enligt Sven-Arne Svenssons yttrande. 

Sven-Arne Svensson vill inte ha trafikljus eller rondell på väg 117 utan menar att 
hastighetsgränsen på 50 km ska förlängas förbi Knaggen. 

Skissen över korsningen 117 - Verumsvägen verkar bra. Gångtunnel under järn-
vägen bör ligga vid Kyrkvägen. -

Cykelväg till Vittsjö är mångas önskemål. 

Förslaget om bebyggelse vid Bjärlången måste slopas, förstör ej naturen här 
utan bygg vid Hattstugan istället. 
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Sammanfattning av ändringsförslagen 

Ändringar som syns på plankartan 

Det föreslagna utbyggnadsområdet vid Bjärlången begränsas till att avse den 
övre delen, närmast Bjärnumsgården. 

Skyddsområdet mellan den framtida utökningen av norra industriområdet och 
Tunnby utökas. 

Sågverket har redan till stora delar tagit i anspråk det område som i planförsla
get angetts som nytt industrikvarter. Planen ändras därför så att området istället 
betecknas som befintligt tätortsområde. Dessutom förs in en passus i plantexten 
som betonar. att sågverket på sikt bör söka en annan lokalisering, inte så nära 
tätortens centrum. Om så sker, bör området därefter inte användas för annan 
industri, utan återföras till mark för (tätortsnära) jord- och skogsbruk. 

Del av kvarter Cigarrmakaren tillförs som ett åtgärdsområde. 

En planskild korsning med järnvägen planeras också i norra delen av samhället. 

Planen utvecklas beträffande gång- och cykeltrafiken. (trottoar längs Verumsvä
gen samt korsningen Kyrkvägen - Södra vägen). 

Skyddsområdet för vattentäkt förs in på plankartan. 

Ändringar som bara berör plantexten 

Vissa kompletteringar i plantexten görs för att förtydliga hur planen hanterat 
riskfaktorer (även markradon) samt vilka planens viktigare konsekvenser blir. 

Plantexten och två av illustrationerna inne i texten ändras med innebörden att 
ingen ny bostadsbebyggelse ska placeras närmre genomfarten än 50 meter. 

Plantexten förtydligas om att Hattstugeområdet är ett strategiskt område för 
framtida bostadsbyggande. Om och när det tas i anspråk, förutsätts att så kan 
ske utan miljökonflikter med intilliggande industriområde. Bl.a. förutsätts att bul
ler och luftföroreningar då har minskat i förhållande till dagens. 

Beskrivning av den allmänna VA-anläggningen förs in i texten. 

Plantexten förtydligas så att det framgår att delar av kvarteren Rödeken, Tuka
nen samt Korpralen utgör ett sammanhängande åtgärdsområde och att området 
i framtiden är avsett för enbart bostäder. 

Plantexten skärps något vad gäller betydelsen av att dra väg 117 utanför sam
hället. 

Texten kompletteras med att möjligheten att anordna angöringsplatser för lång
tradare intill bensinmackarna ska studeras vid detaljprojekteringen av genomfar
ten. 



16(16) 

Beslutsförslag 

Byggnadsnämnden föreslås besluta om revidering av översiktsplaneförslaget för 
Bjärnum enligt ovanstående kommentarer samt att ställa ut det reviderade plan
förslaget. 

Stadsarkitektkontoret i Hässleholm i september 1996 
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Bo Mårtensson 
planerjngschef 

/ Siv Carlström 
planarkitekt 

Efter samrådsomgången har det inkommit ett yttrande från Bjärnums GOIF, som 
vill ha utökningen av idrottsområdet i ett annat läge än föreslaget. Planutredning 
pågår angående utökning av idrottsområdet. Nu görs ingen ändring i den utställ
da översiktsplanen. Eventuell revidering görs efter utställningen. 

Vi föreslår dessutom att ett område ritas in på kartan, som anger utökning av 
kyrkogården och att texten kompletteras i detta avseende. 

Plantexten föreslås kompletteras med ett stycke om detaljplanen för Mölleröd 
1 :34 m.fl. Syftet är att byggrätten för nya fritidshus behöver minskas bland annat 
med hänvisning till åkeriföretaget i området. 

Stadsarkitektkontoret i Hässleholm i november 1996 

f: 0 ' 

Uit ,,. -· . - .,., .. ' ~- ~ .· ,/J/,.:.-,<-
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planarkitekt 
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Förteckning över inkomna yttranden 

Länsstyrelsen påpekar beträffande riksintressen att det finns ett flertal fornläm
ningar inom planområdet och att dessa bör markeras på plankartan. Dessutom är 
Veingejärnvägen ett riksintresse. 

Vad gäller hälsa och säkerhet är Länsstyrelsens uppfattning att det bör klargöras 
om befintlig bebyggelse längs väg 117 klarar en trafikökning, orsakad av ny bo
stadsbebyggelse, med avseende på buller och luftföroreningar. Verksamheter 
med tunga transporter bör inte etablera sig i anslutning till bostadsbebyggelse. 
Länsstyrelsen förutsätter att kommunen följer upp detta i detaljplanearbetet med 
planbestämmelser som säkerställer en hälsosam boendemiljö. 

Länsstyrelsen anser översiktsplanen bör kompletteras med en särskild kon
sekvensbeskrivning, där planförslagets alla konsekvenser skall redovisas. 

Kommentar: Riksintressena i form av fornlämningar föreslås markeras på en 
kartbilaga och läggas till textdelen. 

Var ny bostadbebyggelse än placeras i Bjärnum kommer den att generera ungefär 
samma trafiktillskott på väg 117 genom orten. 

Däremot blir den nya bostadsbebyggelsen mer störd av trafik - befintlig och själv
genererad- ju närmare genomfarten den läggs. Därför kommer miljöfrågorna att 
väga tungt i det slutliga detaljplanearbetet. 

Det är omöjligt att idag avgöra trafikmängderna genom Bjärnum, när ny bostads
bebyggelse blir aktuell. I bästa fall finns då en ny väg Osby - Ljungby (väg 19) och 
en förbifart Bjärnum (väg 117). 

Miljöfrågorna kommer att få stor betydelse också i detaljplanearbetet när det gäl
ler verksamheter och bostäder som är lokaliserade intill varandra. 

Vi har bedömt att en konsekvensbeskrivning, i den omfattning som Länsstyrelsen 
skriver om i sitt yttrande, inte är nödvändig. Beskrivningen behandlar konsekven
ser i respektive avsnitt. 

Miljönämnden 
vidhåller sin uppfattning att det är olämpligt att bygga bostäder längs väg 117 el
ler dess närhet. Bostäder bör byggas i tex. kv. Rödeken, Korpralen och Tukanen. 
Bostäder bör inte byggas i Hattstugeområdet med tanke på närheten till industri
området. Man anser att översiktsplanen är otydlig beträffande detta nya bostads
område. 
Vissa av de föreslagna trafikåtgärderna för minimering av störningar kan få mot
satt effekt och istället öka bulleremissionerna. Texten om väg 117 bör vässa ytter
ligare. 
Innan bebyggelse vid Bjärlången tas upp i översiktsplanen bör en noggrann un
dersökning av näringsförhållandena i Bjärlången göras. 
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Bjärlången-Dalsjöns FVO genom Karl-Gustav Engkvist, motsätter sig den pla
nerade exploateringen av marken vid Bjärlången eftersom området är av särskild 
betydelse för friluftsliv och naturvård enligt Skogsvårdsstyrelsen. Man rekommen
derar istället ny bostadsbebyggelse i området norr om idrottsplatsen. Dessutom 
har man önskemål att badplatsen vid Nedre Bjärlången upprustas. 

Kommentar: I det utställda planförslaget har redan stor hänsyn tagits till natur
vårdsintressena kring Bjärlången. Badplatsfrågan får prövas i särskild ordning 
eller vid nästa revidering av översiktsplanen. 

AB Bjärnums Möbelfabriker Hokus Pokus, genom Bengt Olsson, kan inte ac
ceptera en stadsplaneändring som inte bara inskränker utan helt förhindrar oss 
från att fortsätta vår verksamhet i befintliga lokaler. Man kräver att området även i 
fortsättningen klassas som industriområde. 

Kommentar: översiktsplanen har ett 20-årigt perspektiv. Inom denna tidsram bör 
industriverksamheter i centrala Bjärnum flyttas till annan plats inom tätorten, I.ex. 
till norra industriområdet. I centrala Bjärnum bör finnas bl.a. bostäder, kontor, 
handel och samlingslokaler. 

H.P. lnter, genom Olsson, kan inte acceptera föreslagen ändring( för kv Fanera
ren) i stadsplanen utan att en annan lösning sker samtidigt. Man är positiv till för
slaget men motsätter sig absolut en ändring för kvarteret förrän en uppgörelse har 
träffats med H.P. lnter och Bengt Olsson, AB Bjärnums Möbelfabriker. 

Kommentar: Se kommentar under AB Bjärnums Möbelfabriker Hokus Pokus. 

Eva Nilsson, Bjärnum 
protesterar mot att en ny fotbollsplan anläggs på skidbackens plats på Lyckåsa. 

Kommentar: Idrottsplatsen föreslås förlängas mot nordväst. 

Joakim Fredman, för Ungdomarna från Lyckåsa och närliggande område 
menar att det finns tillräckligt många fotbollsplaner i Bjärnum. Man ser hellre att 
pengarna läggs på en bowlinghall eller till någon annan förening. Dessutom ogil
lar man föreslaget bostadsområde vid Bjärnumsgården. Att förstöra den fina mar
ken när det finns tomma tomtplatser på flera bostadsområden är inte bra. 

Beslutsförslag till Byggnadsnämnden 
Planförslaget föreslås ändras enligt kommentarerna ovan. 
Texten om väg 117 uppdateras med hänsyn till förstudien som nyligen remissbe
handlats, enligt följande: 

"Vägverket har i juni 1997 avslutat en förstudie för väg 117 Markaryd-Hässleholm. 
Förstudien har samkörts med en vägutredning för en planerad väg 19 Osby
AlmhulULjungby. Båda utredningarna har varit föremål för en bred remissbehand
ling. 
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Samhällsbyggnadsenheten 

Christer Svensson, 040-25 22 23 

1997-04-23 2010--6891-97 

Hässleholms kommun 
"" C' 25 r:11. -, Planerings- och näringslivskontoret 

281 80 HÄSSLEHOLM 

8.amritJ angående fördjupning av översiktsplanen för Bjämums tätort, 
Hässlehohns konunun. 

PLANENS HUVUDDRAG 

Samrådsförslaget som det nu föreligger är väl genomarbeteat och redogör för 
de utgångspunkter och förutsättningar som skall gälla för den fortsatta ut· 
vecklingen av Bjämums samhälle. 
I översiktsplanen beskrivs hur orten skall vända den negativa befolkningst
renden genom att tillskapa attraktiva bostads- och arbetsplatsområden samt att 
göra Bjämum vackrare och mer intressant för besökande. 
Området med nya bostäder intill sjön Bjärlången har minskats ner och över
enstämmer med vad som framkom i tidigare samråd. 

RIKSINTRESSEN OCH ANDRA NATIONELLA INTRESSEN 

Kulturmiljö 
Inom översiktsplaneområdet finns ett flertal fornlämningar. De bör markeras 
på karta i planen samt skall det framgå respektive fornlämnings skyddsområ· 
de. Karta med markerade fornlämningar inom området bifogas (bil.I), 
Någon egentlig beskrivning av kulturmiljön inom det aktuella området finns 
inte i planen. En mycket kort historiebeskrivning om Bjämums samhälle 
finns i planen. 

Jordbruksmark 
Enligt naturresurslagen är jordM och skogsbruk näringar som är av nationell 
betydelse. Enligt planförslaget finns ett fåtal jordbruk med heltidsjordbruka
re, övriga jordbruk inom området drivs som deltidsjordbruk eller är nerlagda. 
Någon intressekontlikt med utbyggnaden av Bjärnum föreligger inte. 

Bn6kHdfl!H 
Kungsgatan 13 

Telofon T11la!Gx 
040-25 23 25 
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291 86 K1istianstad ö Bouleva1den 62 A 
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Christer Svensson, 040-25 22 23 

Skyddsavstånd 

YTIRANDE 3(5) 

1997-04-23 2010-6891-97 

Planförslaget anger att en blandning av boende och småskaliga arbetsplatser 
skall kunna möjliggöras. Detta ger förutsättningar för en minskad funktion
suppdelning i tätorten vilket har stor betydelse ur sociala aspekter. En mins
kad funktionsuppdelning medverkar dessutom till ett minskat transportarbete. 
Risken för störningar är dock stor vid denna bebyggelseutformning. I planen 
föreslås att verksamheter skall vara så utformade och beskaffade att omgiv
ningen inte störs. V~rksamheter med behov av tunga transporter bör därför 
inte etablera sig i anslutning till bostadsbebyggelse. Länsstyrelsen förutsätter 
därför att man i detaljplanearbetet följer upp detta med planbestämmelser som 
säkerställer en hälsosam boendemiljö. 

Djurhållning 

Det är pi\ många sätt positivt för boendemiljön att göra kopplingar till befint
liga lantbruk. Länsstyrelsen vill dock erinra om att fastigheter med djurhi\11-
ning ofta medför luktproblem och risk för allergier. Rekommendationer till 
skyddsavstånd mellan bostäder och fastigheter med djurhållning finns i skrif
ten "Bättre plats för arbete". I landsbyggdsmiljö där mindre gårdar med en
staka djur finns i anslutning till bostadsbebyggelse, får man ta ställning från 
fall till fall vad som är rimligt. 

Konsekvensbeskrivning 

Till planförslaget bör höra en konsekvensbeskrivning. En konsekvensbeskriv
ning som förutsättningslöst beskriver konsekvenserna av planförslaget. En 
konsekvensbeskrivning är särskilt viktig med tanke på väg 117 betydelse för 
Bjärnum. 
Planförslagets alla konsekvenser skall redovisas. Dessa kan med fördel delas 
in i och redovisas enligt följande: 

a Konsekvenser för miljö (natur-, kultur- mm) 

a Konsekvenser för Hälsa och Säkerhet (bl a buller, luftföroreningar mm) 

a Konsekvenser för hushållning med naturresurser 

a Sociala konsekvenser 

a Ekonomiska konsekvenser 
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HÄSSLEHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesdarum 
Sid nr 

Bn § 186 
Bn § 141 
Bn § 406 
Bn § 326 
Bn § 181 
Bn§ 5 
Bn § 298 

Bjänmms tätort 
För<!jµpad översiktsplan 

1997-06-10 
1997-05-13 
1996-11-12 
1996-09-lO 
1996-05-14 
1996-01-16 
1994-09-13 

Dnr 1994.592 

2 l l 
157 
462 
376 
209 

6 
387 

1994-09-13 § 298 Planeringschefen Bo Mårtensson infonnerar om arbetet som pågår med 
den fordjupade översiktsplanen för Bjämums tätort. 

1996-01-16 § 5 

Byggnadsnämnden tackar för infonnationen. 

Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till översiktsplan. 

Planeringschef Bo Mårtensson redogör för forslaget. 

Samarbetsgruppen, som tillika är ledningsgrupp, har l 996-01-15 
tillstyrkt att förslaget går ut på samråd. 

Ordföranden föreslår att samrådshandlingen under punkt 3.9 Övriga 
trafikåtgärder, kompletteras med en mening om att kommunen ska 
arbeta för bättre kommunikationer till Bjämum, bl.a. tågstopp. 

Byggnadsnämndens beslm 

Stadsarkitektkontoret får i uppdrag att med berörda samråda om 
planforslaget, inkl. ovanstående komplettering. 

I 996-05-14 § 181 Förslag till översiktsplan för Bjärnums tätort har varit föremål för 
samråd. Den fonnella sarnrådstiden avslutades I 996-05-0 I. 

I O\dtags6i:slyrkande 

/i?r>o i, ,/-,L ';ff,~,C /--t"4 Y 



HÄSSLEHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samrnantr!ldesdamni 
Sid nr 

BYGGNADSNÄMNDEN 

Forts. 
1996-11-12 § 406 

213 

Beredningens beslutsförslag 
Alt 1: Översiktsplanen skall ej ändras betr. bostäder i centrum. 
Alt 2: Frågan om lämpligheten av bostäder i centrum prövas först i 
samband med detaljplan. 
Planförslaget revideras enligt samrådsredogörelsen. 
Stadsarkitektkontoret rar i uppdrag att ställa ut det reviderade 
planförslaget. 

Yrkande 

Benny Söderberg (m) yrkar enligt beredningens förslag alternativ l 
samt att samrådsredogörelsen kompletteras under punkt 7 :2 med 
tillägget " ... framtida användning är bostadsändamål samt kontor och 
handeI''. 

Sven-Gunnar Lövkvist (mp) tilläggsyrkar att utöver i planförslaget 
angivet utbyggnadsområde för idrottsplats, skall utställningsförslaget 
kompletteras med alternativt område enligt idrottsföreningens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och Söderbergs 
yrkande och finner att nämnden antagit Söderbergs yrkande. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Lövkvists tilläggsyrkande 
och finner att nämnden antagit detta. 

Byggnadsnämndens beslut 

1. Översiktsplanen skall ej ändras betr. bostäder i centrum. 

2. Samrådsredogörelsen skall kompletteras under punkt 7 :2 med tillägget 
" ... framtida användning är bostadsändarnål samt kontor och handeI". 
Plantexten revideras enligt ovan. 

3 Idrottsplatsens placering skall anges i två alternativ enligt Lövkvists 
yrkande. 

4. Planförslaget revideras i övrigt enligt samrådsredogörelsen. 

5. Stadsarkitektkontoret får i uppdrag att ställa ut det reviderade 
planförslaget. 



HÄSSLEHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

BYGGNADSNÄMNDEN 
Forts. 

SammanUädesdatum 
Sid nr 

215 
1997-06-10 § 186 

Yrkande 

Sven-Gunnar Lövkvist (mp) yrkar att skrivningar som anger att 
kommunen skall sträva efter att väg 117 leds förbi Bjärnum, skall 
strykas ur planen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och Lövkvists 
yrkande och fmner att nämnden antagit beredningens förslag. 

Byggnadsnämndens beslut 

Det reviderade förslaget till översiktsplan för Bjärnums tätort godkänns 
och översänds till kommunfullmäktige för antagande. 

Sven-Gunnar Lövkvist ( mp) reserverar sig mot beslutet. 

.... ' 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Ks § 106 forts 

Datum 

1997-08-25 
1997-08-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

.at.t.. besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Sid 

7 

7 

Hans-Göran Hansson reserverar sig till förmån för 
sitt yrkande. 

Lars Lindbeck deltar p.g.a. jäv ej i handläggningen 
av och beslut i ärendet. 

Kf 970825, § 100 sven-Gunnar Lövkvist yrkar att texten om att väg 
117 inte ska dras genom Bjärnum ska tas bort ur 
plantexten. 

Juatering 

Rolf Delcornyn yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Ordföranden ställer först proposition på översikts
planen, utom avsnitt 3.8 väg 117, första stycket, 
och finner det bifallet. 

Därefter ställer han proposition på avsnitt 3.8 väg 
117, första stycket; dels Sven-Gunnar Lövkvists yr
kande och dels kommunstyrelsens förslag och finner 
kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

.a.t.t. anta upprättat förslag till översiktsplan för 
Bjärnurns tätort. 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslu
tet. 

Bengt Troedsson och Lars Lind.beck deltar p.g.a. jäv 
ej i handläggningen och beslutet i ärendet. 

,v,., /1/ 
'fe ( //, .. 

Utdraget bestyrkea 
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Beslutshandling augusti 1997 

översiktsplan 
för Bjärnums tätort 
Stadsarkitektkontaret i Hässleholm 

Bo Mårtensson 

BETECKNNGAR 
Gränser 

Siv Carlström 

__ .. Plangr~ns 
Vägar, m.m. 

J~mv~g 
Viktig befintlig vag/gata 
Framti::la väg 
Befintlig cykelvdg 
Framtäa cykel väg 

•• • • • • • • • Viktiga varu:ringsleder 
0 Viktig gatlJ<CJ'sning som bor 

åtgärdas 
Befintlig planskild korsning 
med v~g 117 

~ Framti::fa planskild kcrsning 
med järn vägen 

Befintliga omräden d~r fOrändrhgarna blir smä 
I I Befintlig tät bebyggelse 

(inkl. tätortens parker> 
I I Ovrig mark 
~ samråden 
- Atgcrder inom befintlig bebyggelse 
I e I Nya bostäder 
I 1Y1 1 Uttlknilg av ictattsplats 

Utöknng av begravningsplats 
Möjliga utbyggnadsomr~en pä Langre skt 
:" .... a······= Framtida bost~der 
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