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Information om samråd 
2016-06-07 

 

 Diarienummer 

 15KS/73 

 

 
 

 Till berörda av pågående  

planering, enligt sändlista 

Information om samråd under tiden 2016-06-07 – 2016-07-05 för 
detaljplan för Strömma 1:292 m.fl. PFO-område S4D - Västeräng.  

Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott 

att utarbeta en detaljplan för rubricerat område. Du får detta brev för att du är berörd 

av detta arbete.  

 

Syftet med planen är att anpassa gällande planer så att permanentboende underlättas. 

Området förses med kommunala vatten- och spillvattenledningar. Planen medger 

ökad byggrätt för de befintliga 60 bostadsfastigheterna. Två nya bostadsfastigheter 

tillåts avstyckas. Områden för tekniska anläggningar har införts. Planområdets 

gränser följer i huvudsak befintliga planers gränser. 

 

 

 
 

 

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådskede som äger rum enligt datum ovan. 

Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till 

fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information 

skickas även till länsstyrelsen, kommunen, organisationer och föreningar. 

 

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan 

förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man 

delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen.  

Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som 

presenteras på kommunens webbplats varmdo.se/stromma-s4d. Redogörelsen ligger 

sedan till grund för fortsatt planarbete. 
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Samrådet pågår under perioden 2016-06-07 – 2016-07-05.  
 

Planhandlingarna finns att ta del av: 

1. På kontaktcenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och 

bilagor finns samt karta i fullskala.  

Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.  

Öppet: måndag-onsdag 08:00–17:00, torsdag 08:00–19:00 

och fredag 08:00–17:00. 

2. På kommunens webbplats: varmdo.se/stromma-s4d 

 

Tisdagen den 14 juni 2016 kl. 16:00–18:00 hålls öppet hus på kontaktcenter i 

kommunhuset. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för att 

besvara eventuella frågor.  

 

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2016-07-05. 

Synpunkter kan lämnas på två sätt: 

1. Via e-post till registrator.ks@varmdo.se 

2. Med brev till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg. 

 

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 

15KS/73. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling. 

 

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom 

ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.  

 

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter som 

inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens 

antagandebeslut. 

 

 

Frågor om detaljplanen besvaras av:  

Helena.gaije@varmdo.se  

Telefon via kontaktcenter: 08-570 470 00 

 

 

 

 


