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Granskningsutlåtande - Detaljplan för Brågarp 
35:1 – Brågarps kyrka  

  
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Enligt beslut av Stadsbyggnadsnämnden, 2022-04-06, § 33, har förslag till 
rubricerad detaljplan varit utställd för granskning under tiden 2022-05-16– 
2022-05-30. Totalt 4 yttranden har inkommit, varav ett är med erinran.  
Sakägare och andra som har ett intresse har beretts tillfälle till att yttra sig 
angående granskningshandlingen genom utsända handlingar. 
 
YTTRANDEN 
Dessa skrivelser med erinran (m.e.) redovisas till fullo nedan. Skrivelser 
med utan erinran (u.e.) redovisas enbart i tabell. Yttrande 3.1 bemöts ej då 
det inkommit efter utsatt tid för granskning. 
 
1. Statliga Myndigheter 
1.1 Länsstyrelsen     u.e 
1.2 Lantmäteriet    m.e 
1.3 Trafikverket    u.e 
 
2. Ledningsägare 
2.1  Nordion Energi   u.e 
 
3.  Sakägare, intressenter m fl 
3.1 Kyrkans bästa   m.e 
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1. Statliga myndigheter  

 
1.1 Länsstyrelsen  

 
Utan erinran 
 

1.2 Lantmäteriet   
 
Planbeskrivning 
På sidan 4 under rubriken 1.1 Syfte (andra stycket) så står att 
komplementbyggnader tillåts på kryssmarkerad mark. Det finns dock ingen 
sådan mark i plankartan.  
 
Grundkarta  
Information som finns med i grundkartan saknas i dess teckenförklaring, 
exempelvis fastighetsinformation som fastighetsgränser och 
fastighetsbeteckningar. 
 
Kommentar: Text om kryssmarkerad mark utgår från detaljplanens syfte, 
planbeskrivning korrigeras. Grundkartans teckenförklaring kompletteras 
med information om fastighetsbeteckning och fastighetsgräns.  
 

1.3 Trafikverket   
 

Utan erinran 
 
 
2.  Ledningsägare 
 
Utan erinran 
 

3. Sakägare, intressenter m fl 
3.1 Kyrkans bästa  

 
 
Efter att ha tagit del av “Synpunkter på planförslag för Brågarp 35:1 - 
Brågarps kyrka” undertecknad av KR:s ordf. och Kh, har Kyrkans bästa 
följande synpunkter. 
  
Inledningsvis konstaterar vi att skrivelsen är präglad av sökta och långsökta 
motiveringar och överdrivna argument vad gäller ökad tillgänglighet. 
Underförstått verkar den mycket närbelägna församlingsgården vara 
placerad långt i fjärran och vägen från kyrkan dit är full av svårpasserade 
hinder. Verkligheten ser inte ut så som alla vet och ser. 
Skrivelsen är avfattad “i församlingens namn”. Man kan svårligen påstå att 
församlingen vill se denna tillbyggnad utan att först ha efterfrågat 
invånarnas åsikt i frågan. Det vore rimligare att påstå att två grupperingar 



plus kh. vill få till stånd detta bygge. Vad invånarna vill kan möjligen 
fastställas genom en enkätundersökning eller dylikt. 
Länsstyrelsens bedömning att "åtgärden är väl motiverad och att förslaget är 
anpassat efter kyrkans karaktär och kulturhistoriska värden” måste starkt 
ifrågasättas. Enligt min mening förhåller det sig precis tvärtom. Att kh. och 
ordf. ser länsstyrelsens representant som kompetent måste ifrågasättas.  
De två grupperingarna (POSK och S) som talar väl om tillbyggnaden antyds 
vara eniga. Är så verkligen fallet?  
Det talas i skrivelsen om kyrkans knappa utrymme. Har man glömt att 
samma drivande krafter såg till att vid kyrkans invändiga ombyggnad ta bort 
30 sittplatser! Därmed klingar det falskt när man ständigt talar om ökad 
tillgänglighet! De försvunna sittplatserna ersattes istället av en gigantisk 
orgel, vilken är helt oproportionerlig sett till kyrkans storlek. 
  

Sedan följer en del önskemål om förbättringar vilka här bemöts: 
  
Ökad tillgänglighet.  
Toalett efterlyses därför att man inte hittar toaletten i förs.gården. - 
Tydligare skyltning. 
Kyla och halka gör vandringen till förs.gården komplicerad. - Halkbekämpa 
med sand/salt. 
  
Skötbord. 
Förs.gården har också skötbord. Det är bara ett litet stenkast bort! 
  
Barn. 
Det anordnas familjegtj:er och spagettigtj:er som är direkt anpassade för 
barn. Tidigare fanns söndagsskola i förs.gården undder gtj-tid. Kanske något 
att prova igen? 
  
Klädhängare. 
Man tog bort vapenhuset vid den invändiga ombyggnaden! Där fanns 
utrymme för kläder bl.a. Man valde istället att bygga en gigantisk orgel! 
  
Väntrum. 
Förs.gården i omedelbar närhet. 
  
Förvaring. 
Står ett i stort sett oanvänt bårhus invid kyrkan som kan användas, helt eller 
delvis, som förråd. 
  
“Kaffedral”. (Okänt begrepp) 
Det är knappast närheten tillkaffebordet som avgör om man deltar i 
kyrkkaffet eller ej. Det handlar mera om lunchtid m.m. 
  



Återigen öka tillgänglighet. 
Tillbyggnad avgör knappast aktiviteten i gtj:en, snarare då gtj:ens 
utformning. 
  
Sidan 5 står att läsa “… fick Brågarps kyrka en betydligt större orgel än den 
orgel kyrkan haft tidigare”. 
Man fick ingen orgel, man beställde den orgel som står där idag och tar 
alldeles för stort utrymme. 
  

De argument som anförts mot tillbyggnaden kvarstår i högsta grad, 
nämligen att tillbyggnaden skulle “förvanska byggnaden (dvs. kyrkan 
egen anm.), som är särskilt värdefull utifrån historisk, kulturhistorisk 
och miljömässig synpunkt”. 
  

Anklagelser om stadsbyggnadsnämndens bristande kunskaper (sid. 5) är av 
ingen betydelse för sakfrågan! 
Slutligen sid. 9. apropå brister. Meningen “Det framtagna planförslaget 
känns proportionellt inskränkande …….osv.”. Ska väl vara 
oproportionellt?! 
Detta var några synpunkter på ordf.:s och kh:s skrivelse till nämnden. 
    
  Kommentar: Yttrande har inkommit efter granskningsperioders utsatta tid 
2022-05-16 - 2022-05-30 och bemötts därmed inte.  
  
 
Huvudsakliga förändringar av planhandlingarna inför detaljplanens 
antagande 
 
Plankartan 
Grundkartans teckenförklaring kompletteras 
 
Planbeskrivningen 
Text om kryssmarkerad mark utgår från detaljplanens syfte 
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