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Samhällsnämnden i korthet, 31 augusti 2017

Nya tag på Nybrogatan
Nu ska framtiden för Nybrogatan och Nybron studeras närmare.
Samhällsnämnden har beslutat att göra en förstudie över hur gatan kan
utvecklas. Målet är att utreda hur Nybrogatan kan rustas upp till en modern
och funktionell gata med en ny öppningsbar bro.
I ett första skede har tre konsulter, WSP, Sweco och Tyréns, fått i uppdrag
att göra ett översiktligt förslag. Det vinnande förslaget utvecklas sedan
vidare i en förstudie som ska presenteras i april nästa år.
– Det blir spännande att se vad vi kan göra med Nybrogatan, som ju är
stadens paradgata och en av våra riktiga pulsådror, säger Christian Wasell
(M), samhällsnämndens andre vice ordförande.
Kommunen driver på för sanering av Viksjö gamla skola
I mars 2017 beslutade samhällsnämnden att ålägga fastighetsägaren till
Viksjö gamla skola att delvis riva samt sanera den brandskadade byggnaden.
Det har inte skett och nämnden ger nu samhällsförvaltningen i uppdrag att
utreda kostnaden för att utföra uppdraget på fastighetsägarens bekostnad. –
Det är viktigt för oss i samhällsnämnden och självklart för Viksjöborna att
saneringen blir av, både ur säkerhetssynpunkt och för upplevelsen av
samhället, säger samhällsnämndens ordförande Sara Nylund (S).
Klart för flerbostadshus vid Nickebo
Samhällsnämnden har gett klartecken för byggnation av flerbostadshus i
området mellan Nickebostrand och Villa Nickebo. Fastighetsägaren
Härnösands Schakt och Trädgårdsanläggningar har ansökt om en ändring av
detaljplanen och samhällsnämnden har antagit ändringen.
Den nya planen gör det möjligt att bygga flerbostadshus med en största
byggnadsarea på 1 300 kvadratmeter. Husen ska enligt planen anpassas till
terrängen, bland annat med fasader i trä.
– Det här är ett intressant projekt eftersom det handlar om flerfamiljshus med
närhet till natur och friluftsliv. Det kan bli riktigt snyggt med en träfasad som
smälter in i området med både fritidshus och permanentboende, säger Knapp
Britta Thyr, samhällsnämndens förste vice ordförande.
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