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Till bercjrda av pigflende
planering, eniigt siindlista

Samhiillsbyggnadskontoret har fitt i uppdrag av samh[ltsplanerings-
nlimnden att utarbeta en detaljplan for rubricerat omrAde. Ni fir detta
brev fcir att ni iir berdrda av detta arbete.

syftet med detaljplanen iir att anpassa omridet fdr permanentboende
och ange riktlinjer for kommande bebyggelseutveckling samt att
underliitta for utbyggnaden av kommunalt VA.

Arbetet befinner sig i utstiillningsskedet och en utstdllning dger rum
enligt datum ovan. Under utstiillningen skickas information om
detaljplanen ut fcir synpunkter till berdrda parter si som liinsstyrelsen,
andra fdrvaltningar, organisationer och foreningar samt till
fastighetsligare inom omridet och fastighetsiigare vars fastighet
grf,nsar mot planomrfldet. Alla handlingar och bilagor finns att ta del
av pi kommunens hemsida ph.www.varmdo.se.

Synpunkterna som kommer in redovisas och bemcits i ett
utstlillningsutlitande som liiggs upp pe projektets sida pfl kommunens
hemsida. Niir utstiillningsutlfltande iir klart skickas ett meddelande om
var utlAtandet finns tillgiingligt till dem som inte ffltt sina synpunkter
tillgodosedda under planprocessen.

Var vdnllg vAnd



Utstiillningen pAgAr under perioden 2014-05-20 - 2014-06-13.

Planhandlingarna finns att ta del av:
1. Pi kommuntorget i kommunhuset dzir bllidderexemplar av alla

handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
Adress: Skogsboviigen 9-11 i Gustavsberg.
Oppet: min-ons 8-17, tor 8-19 och fre 8-17.

2. Pi kommunens hemsida: varmdo.selBygga, bo och
milj r)/Kommunens p lanarb et e/D e t alj pl ane rin g/P dg dende
detaljplanering

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast
20L4-06-13. Synpunkter kan liimnas pi tv& satt:

1. Via e-post till varmdo.samhallsbygg@varmdo.se

2. Med brev till Viirmdri kommun, Samhiillsbyggnadskontoret,
Plan- och exploateringsenheten, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihflg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och
diarienumret I 3SPN/0 17 2. Y arje skrivelse diariefiirs hos kommunen
och iir en offentlig handling.

Om flera personer delar samma isikter kan man skriva ett gemensamt
brev. Kom ihflg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt
diarienumret.

De sakiigare som senast under utstiillningstiden framfrirt skriftliga
synpunkter som inte kunnat tillgodoses har mrijlighet att senare
civerklaga detaljplanens antagandebeslut. Skriftliga synpunkter som
kommit in till kommunen redan under plansamrfldet (20T1-04-04 till
20ll-05-02) behover dock inte framfciras pi nytt for att ge riitt att
dverklaga.

Fr6gor om detaljplanen besvaras av:
Emilie Hellstrcim - emilie.hellstrom @ varmdo. se

Telefon via vdxeln: 08-570 410 O0

Med viinliga hzilsningar,
Planenheten, SamhZillsbyggnadskontoret


