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Informationsbrev om samråd 

 
Förslag till detaljplan för Slagsta strand etapp 1, Botkyrka kommun 

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Slagsta strand etapp 1. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder och en förskola; den nya be-

byggelsen ska integreras i landskapet. Samråd för planförslaget pågår från den 

2 maj 2018 till och med 24 maj 2018. 

 
Förslaget 

Planområdet omfattar bussterminalen och husbiluppställningsplatsen i Slagsta 

tillsammans med den norra sluttningen intill området, ett grönt område norr om 

Slagsta badets parkering och Tegelängsvägen. Planen omfattas av cirka 600-

850 bostäder med centrumverksamheter i bottenvåningen, en förskola, ett 

vårdboende, en stadsdelspark och kolonilotter. I planområdets norra del sparas 

ett grönområde som utgör ett stråk i öst-västlig riktning som binder ihop Korp-

berget norr om planområdet med bergsbranten i söder.  

 

Tegelängsvägen bräddas upp för att ge plats till trottoar och cykelfält. En buss-

hållplats föreslås ligga på Tegelängsvägen mellan förskolan och bostadskvarte-

ren. 

 

Området är den första etappen av en större stadsdel som innefattar hela Slagsta 

strand. Visionen för stadsdelen finns beskrivet i detaljplanprogrammet för 

Slagsta strand som finns tillgängligt på www.botkyrka.se.  

 
  

http://www.botkyrka.se/
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Situationsplan på hur förslaget kan komma att se ut. Källa: CF Möller 

 

Samrådsmöte  

Vi bjuder alla intresserade till ett öppet samrådsmöte om detaljplanen. 

 

Tid: 15 maj 2018 kl. 18:00-19:30  

 

Plats: Folkets Hus Hallunda 

Borgvägen 1 

145 69 NORSBORG 

 
 

 

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  

 

http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?vad=folkets+hus+hallunda&Vkiid=OJ97zyQszaK%252fqTmgnUEgHA%253d%253d&Vkid=23103340&isAlternateNumberResult=False
mailto:plan@botkyrka.se
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Vi behöver ditt yttrande senast den 24 maj 2018. Sakägare som under 

samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir 

tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.  

 

Har du frågor? Hör av dig till Gio Olla, telefon: 070 342 98 69 eller Lisa 

Bodinger, telefon: 073 33 85 909. 

 
Medföljande handlingar 

Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på www.botkyrka.se/detaljplaner och 

ställs ut på plan 2 i kommunhuset i Tumba. Planförslaget med samtliga 

handlingar kan även beställas på plan@botkyrka.se. 

 
Planprocessen 

Detaljplaneprocessen har flera steg och vi befinner oss nu i samrådsskedet. 

Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 

2015 med utökat förfarande.  

 

 
 

 
  

http://www.botkyrka.se/detaljplaner
mailto:plan@botkyrka.se
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Synpunkter på detaljplan för Slagsta strand etapp 1 

 

 
□ Godkänner förslaget 

□ Har följande synpunkter 

 

 

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

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………..……………….. 
 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………..……………….. 
 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………..……………….. 
 

……………………………………………………………………………….………. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Skicka blanketten till: 

Botkyrka kommun  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

147 85 TUMBA  
 


