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Referens

Susanna Findahl

Informationsbrev om samråd
Förslag till detaljplan för Orren 3, Tumba, Botkyrka kommun

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för bostäder i Tumba. Samråd
för planförslaget pågår från 17 maj till och med 9 juni 2017.
Förslaget

Planområdet ligger just söder om Tumba centrum. Förslaget till detaljplan
syftar till att möjliggöra förtätning av bostäder på en befintlig villafastighet.
Detaljplanen gör det möjligt att uppföra ett till bostadshus på fastigheten,
innehållande omkring 16 nya lägenheter. På fastigheten ska det även finnas ett
sophus samt parkering för de boende och besökare.
Tyck till!

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dem till
plan@botkyrka.se eller per post till:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA
Vi behöver ditt yttrande senast den 9 juni 2017. 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 Susanna Findahl, telefon: 0708-32 95 60.
Öppet hus

Den 22 maj kl. 17:30-18:30 hålls öppet hus för förslaget. Där får du möjlighet
att ställa frågor till planarkitekten, dela med dig av din kunskap om området
och uttrycka din åsikt. Välkommen till Kommunhuset plan 2, Munkhättevägen
45 i Tumba.
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Medföljande handlingar

Plankarta samt planbeskrivning bifogas i detta brev. Övriga planhandlingar
(behovsbedömning, utredningar m.m.) finns att beställa på plan@botkyrka.se.
Samtliga handlingar finns också på www.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 standardförfarande. Om samtliga sakägare godkänner förslaget kan
det gå direkt till antagande.
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Synpunkter

□
□

Godkänner förslaget
Har följande synpunkter

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

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

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

Skicka blanketten till:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

