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Söderbymalm 3:380 PLAN.2018.28

Hej!
Ett förslag till detaljplan för Haninge centrum, etapp 1 har upprättats och finns tillgängligt för
samråd och eventuellt yttrande under samrådstiden 19 april 2019 - 22 maj 2019
Följande handlingar har upprättats till samrådet
Planhandingar:
- plankarta med planbestämmelser
- planbeskrivning
Utredningar:
- dagvattenutredning
- undersökning miljökonsekvenser, checklista
Detaljplanen ska bidra till ett varierat och upplevelserikt Handen genom att möjliggöra en
biograf och lokaler i bottenvåningen utmed Nynäsvägen. På så vis ska detaljplanen bidra till
att centrumanläggningen vänder sig mer utåt och till att levandegöra Nynäsvägen och
omkringliggande stadsmiljöer under fler tider på dygnet.
Avsikten med samrådet är att få fram synpunkter som kan påverka detaljplanens utformning.
Efter remisstidens slut kommer detaljplan att revideras och slutligen färdigställas för att sedan
skickas ut på granskning. Ni har då på nytt möjliget att lämna synpunkter. Om du är sakägare
behöver du lämna dina synpunkter skriftligt för att senare kunna överklaga detaljplanen.
Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska ha inkommit senast 2019-05-22 till:
plan@haninge.se eller Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 136
81 Haninge. Märk ert yttrande med PLAN.2018.28
Detaljplanens handlingar finns tillgängliga i Haninge kommunhus foajé, måndag – onsdag
8-17, torsdag 8-18 och fredag 8-15. Materialet finns även på kommunens hemsida:
www.haninge.se/haningecentrum Pop-up samrådsmöte kommer att ske den 14 maj kl. 17-19
på platsen för aktuell planläggning. Välkomna att vid tillfället besöka oss och ställa frågor.
Se hemsidan för eventuella ändringar av tid och plats.
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