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Ks 15/0368
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning.

Förslag till detaljplan för
Församlingslokal i Bro (Bro-Råby 3:128, del av Finnsta 1:2)
Bro

nr 1603

Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 8 juni 2016 § 87, sänds förslag till detaljplan för
församlingslokal i Bro ut för samråd enligt regler för standardförfarande.
Platsen för detaljplaneförslaget avgränsas i söder av Enköpingsvägen och i norr av
E.ONs fjärrvärmepanna. Åt öster ligger Norrgrindsvägen och västerut UpplandsBrohus bostäder. Planområdet är ca 2500 kvadratmeter stort och består i dag av en
träddunge vid en klipphäll samt gräsmatta. På platsen finns också en fornlämning.
Detaljplanen har anpassats så att denna sparas. Till planen hör ett gestaltningsprogram
där riktlinjerna för hur församlingslokalen är tänkt att utformas beskrivs.
Kommunens bedömning är att planens genomförande inte riskerar att innebära någon
betydande negativ miljöpåverkan.
Samrådstiden för detaljplaneförslaget är från den 5 september 2016 till och med den 3
oktober 2016. Detaljplaneförslaget kommer att vara utställt i Kommunhuset i
Kungsängens centrum och i Brohuset. Det är även tillgängligt på kommunens hemsida.
Ett samrådsmöte kommer att hållas i Brohuset i Bro centrum den 12 september 2016
klockan 18.00. Vid detta tillfälle kommer du ha möjlighet att ställa frågor och ge
förslag till företrädare från kommunen och Svenska kyrkan.
Synpunkter på förslaget skall senast den 3 oktober 2016, skriftligen framföras till:
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen,
eller via e-post kommunstyrelsen@upplands-bro.se.
Frågor i ärendet besvaras av Henric Carlson på Planavdelningen eller Anton Sjöblom
på Exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00.
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Utställningslokaler :

Utskickade handlingar:

Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen

- Missiv (denna handling)
- Samrådsbeslut KS 2016-04-27 § 87
- Förslag till detaljplan – plankarta
- Förslag till detaljplan – planbeskrivning
- Gestaltningsprogram
- Fastighetsförteckning
- Remisslista

Brohuset, Broplan 1, Bro centrum
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se

