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Referens

Zillah Bood

Informationsbrev om granskning
Förslag till detaljplan för Prinsens väg (Vårsta 1:34) Vårsta, Botkyrka
kommun

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för bostäder i Vårsta.
Granskning av planförslaget pågår från 16 juni 2017 till och med 30 juni
2017.
Förslaget

Planområdet är beläget vid Prinsens väg i Vårsta. Förslaget till detaljplan syftar
till att pröva möjligheten att bebygga fastigheten med radhus. Förslaget
möjliggör uppförande av sex radhusenheter i två våningar. Byggnaden trappas
i etapper ned mot Prinsens väg för att följa befintlig terräng. Till varje bostad
anordnas carport med plats för två bilar och förråd.
Vad tycker du om förslaget?

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till
plan@botkyrka.se, eller per post till
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA
Vi behöver ditt yttrande senast den 30 juni 2017. Sakägare som senast under
granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har
rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Har du frågor? Hör av dig till Zillah Bood, telefon: 08-530 610 45.
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Medföljande handlingar

Planförslaget med samtliga handlingar finns att beställa på plan@botkyrka.se.
Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på www.botkyrka.se, och ställs ut på
plan 2 i kommunhuset.
Planprocessen

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i granskningsskedet.
Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015
med standardförfarande.
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Synpunkter (valfritt formulär)

□
□

Godkänner förslaget
Har följande synpunkter

........……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………….……….

Ort och datum .................................... Fastighetsbeteckning:…………..........

Namnunderskrift:..................................................................…

Namnförtydligande:...............................................................…

Skicka blanketten till:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA
Eller maila blanketten till plan@botkyrka.se

