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Skickat:
Till:
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Bifogade filer:

Äldreförvaltningen
den 29 januari 2018 14:36
Per Carlsson
VB: Samråd detaljplan för del av Stav 1:38, Tungelsta södra
Haninge kommun
Planbeskrivning Tungelsta Södra_samråd utskick.pdf;
Plankarta Tungelsta södra_samråd utskick.pdf;
Behovsbedömning del 1 Tungelsta södra, slutversion .pdf;
Behovsbedömning Tungelsta södra, del 2.pdf

Hej Per!
Remissen är nu officiellt inkommen och registrerad på ÄN 2018/46.
Svar senast 2018-02-18.
Mvh
Julia

Från: Emelie Aspeheim-Spreizer
Skickat: den 29 januari 2018 12:54
Till: Äldreförvaltningen <aldreforvaltningen@haninge.se>
Ämne: VB: Samråd detaljplan för del av Stav 1:38, Tungelsta södra Haninge kommun
Hej!
Översänder denna remiss till er. Denna skall vara översänd i W3D3, men efter mailande
med Julia inser jag att jag ej skickat den till er myndighetsinkorg. Ber om ursäkt!
Återkom vid frågor!

Detaljplan för del av Stav 1:38 med flera, Tungelsta Södra
Tungelsta

SAMRÅD
Ett förslag till detaljplan för del av Stav 1:38 med flera, Tungelsta Södra har upprättats
och finns tillgängligt för samråd och eventuellt yttrande under samrådstiden
2018-01-19 – 2018-02-18.
Följande handlingar har upprättats till samrådet;
plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta
planbeskrivning
genomförandebeskrivning
behovsbedömning av miljöbedömning
Detaljplanens syfte är att tillföra en idrottshall, bostäder, småskalig
centrumverksamhet, förskola och parkering till området. Detaljplanen ska ge
förutsättningar för utbyggnad av ett större sammanhållet område med tydliga
kopplingar mot Tungelstas centrala delar - med utgångspunkt i trädgårdsstaden
Tungelstas skala och gestaltning samt i hållbar samhällsutveckling.
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 möjlighet att
lämna synpunkter. Tänk på att om du eventuellt senare ska kunna överklaga

detaljplanen, krävs att du lämnar in dina synpunkter skriftligt senast under
granskningstiden.
Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska ha inkommit senast 2018-02-18 till:
stadsbyggnad@haninge.se eller Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen,
Planavdelningen, 136 81 Haninge. Märk ert yttrande med PLAN.2016.37
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/tungelstasodra. (Viktigaste handlingarna bifogas som
PDF:er till FM i detta mail) Måndag 5 februari klockan 18-19:30 hålls ett samrådsmöte
i Tungelsta skola, samlingssalen. Ingång via huvudentrén. Representanter från
kommunen kommer då finnas tillgängliga för att presentera förslaget och det kommer
finnas möjlighet att ställa frågor.

