Äppelträdet vid Gustavsplan/Sofiaparken i Gävle.

2014-07-03

Äldre fastighetsbeteckning: Del av Vallbacken 2:5.
Ny fastighetsbeteckning: Vallbacken 14:2.

Händelseförlopp i omvänd kronologisk ordning.
Datum

Händelse/Dokument

2014-07-01

Synpunkter och önskemål gällande Sofiaparken/Gustavsplan, Vallbacken 14:2 vid
förhandling mellan Byggherren och Gävle kommun.
(Skrivelse till Gävle kommun och byggherren, leveransdatum 2014-07-02.)

2014-06-29

Skyddsområde för äppelträdet vid Sofiaparken/Gustavsplan i Gävle.
Sylve Rolandsson, Sveriges Pomologiska Sällskap.
(Se även skrivelse 2014-07-01 med tillhörande beräkning.)

2014-07-12

Ansökan om bygglov vinner laga kraft.

2014-06-18

Byggnads- och miljönämndens sammanträde, § 167. Per Enar Hammarstrand (FP)
vill väcka extraärende, ”Vallbacken 14:2”. Ordförande föreslår att nämnden inte
skall lyfta ärendet till beslut. Omröstning sker. Nämnden beslutar i enlighet med
ordförandens förslag med röstsiffrorna 10 för och 3 emot. Hammarstrand
reserverar sig mot beslutet.

2014-06-17

”Rädda äppelträdet” kallar till presskonferens. ”Byggnads- och miljönämnden har
sitt sista möte före semestern i morgon onsdag 2014-06-18. Som vi uppfattar det så
är detta möte en av de absolut sista chanserna för Gävle kommun att själva påverka
utgången av detta ärende”.
”Vi kräver att Gävles kommunledning löser detta på bästa sätt för samtliga parter.
Förslagsvis river man upp bygglovet och låter sedan ändra detaljplanen till att
området återigen skall vara park. Vi vill även att byggherren behandlas på ett bra
sätt t ex genom att han erbjuds alternativ mark”.

2014-06-10

Byggnads- och miljönämndens ordförande Jörgen Edsvik låter inför åhörare och
press meddela att: "Ambitionen är att vi skall hitta en lösning så trädet blir kvar.
Vi kommer att disskutera med markägaren om olika lösningar där vi kan hitta ett
sånt läge".

2014-06-09

Byggnads- och miljönämndens ordförande Jörgen Edsvik låter via "Rädda
äppelträdets" facebooksida meddela: "Hejsan. Imorgon kl. 16.00 trampar jag upp
på söder och jag träffas gärna vid äppelträdet och diskuterar med de av er som är
intresserade. Jag kommer då att berätta vad kommunens nuvarande hållning är i
frågan, samt vad som händer just nu. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik (s)”.

2014-06-04

Länsstyrelsen Gävleborg, beslut: Avslag. "Ansökan om Naturminnesförklaring".

2014-05-28

Byggnads- och miljönämndens sammanträdesprotokoll § 148.
Bygglov beviljas enligt ansökan.

2014-05-26

"Ansökan om Naturminnesförklaring"
Sylve Rolandsson, Sveriges Pomologiska Sällskap.

2014-05-09

"Gällande bygglovsärende Vallbacken 2:5 vid Gustavsplan/Sofiaparken i Gävle".
Sveriges Pomologiska Sällskap, Styrelsen, genom Christer Sandberg, Hildingsta.

2014-05-01.

"Yttrande om det stora äppelträdet i Sofiaparken i Gävle".
Tomas Lagerström, landskapsarkitekt, växtexpert, Gröna Råd Växtkonsulter AB.

2014-04-23

Byggnads- och miljönämndens sammanträdesprotokoll § 95. Ärende nr. 16
”Vallbacken 14:2” utgår.

2014-04-14

"Äppelträdet vid Gustavsplan - fakta, synpunkter och vägledning".
Sylve Rolandsson, Sveriges Pomologiska Sällskap.

2014-04-11

"Till berörda vid Gävle kommun".
Inger Hjalmarsson, Fil dr, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

2014-03-26

Byggnads- och miljönämndens sammanträdesprotokoll § 74. Ärendet
återremitterar ärendet till Samhällsbyggnad Gävle för fortsatt handläggning med
anledning av de nya uppgifterna om det befintliga äppelträdets värde och
möjligheter att i framtiden bevara trädet och/eller äppelsorten.
Mer information krävs för att ärendet ska kunna avgöras.

2014-03-24

"Gällande bygglovsansökan å Sofiaparken".
Sylve Rolandsson Sveriges Pomologiska Sällskap.

2012-10-24

Detaljplanen vinner laga kraft.

2012-01-24

Kommunstyrelsen (§ 15) godkänner Markanvisningsavtal
Vallbacken 2:5-Gustavsplan, Gävle kommun.

2011-12-12

Markanvisningsavtal.

2011-09-28

Detaljplanen antas av Byggnads- och miljönämnden. Beslutet
överklagades, men avgjordes slutligen i Mark- och miljödomstolen.

2011-07-01

Samrådsredogörelse.

2010-08-27

Föravtal.

2009-04-27

Översiktsplan Gävle stad 2025 antas. Här anges användningen bostäder för
planområdet.

1986-01-09

Fastställelse till ändrad stadsplan. Planen anger park eller plantering för området
samt gata.

