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Datum
2017-08-16

Vår beteckning
KS 15/0065

Förslag till detaljplan för

Trädgårdsstaden i Bro (etapp 1) , nr 1302
Bro
Nu finns ett förslag till ny detaljplan för cirka 800 bostäder, skolor, förskolor, centrum, och
service i direkt anslutning till Bro pendeltågsstation. Planförslaget kommer att överlämnas till
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen beräknas bereda
förslag till beslut den 30 augusti 2017 och Kommunfullmäktige beräknas anta planen på möte
den 13 september 2017.

Hur har arbetet har gått till?
Förslag till ny detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro (etapp 1) nr 1302, har handlagts enligt
regler för normalt planförfarande enligt PBL 1987:10 . Planen ställdes ut för utställning med
möjlighet att lämna synpunkter senast under tiden 14 oktober – 21 november 2016.
Yttrandena från utställningen, har sammanställts och besvarats i ett utställningsutlåtande
daterat 2017-08-15. Efter utställningen har några mindre revideringar gjorts.

Nästa steg är att planen ska antas
Förslag till ny detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro (etapp 1) nr 1302, kommer att överlämnas
till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen beräknas
bereda förslag till beslut den 30 augusti 2017 och Kommunfullmäktige beräknas anta planen
på möte den 13 september 2017.
Handlingarna finns i kommunhuset i Kungsängen och i Brohuset i Bro centrum. Handlingarna
kommer också kunna laddas ner på kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/tradgardsstaden
Kopia kan beställas genom att kontakta Samhällsbyggnadskontoret. Du får härmed också
möjlighet att kontakta förtroendevalda innan beslut om antagande tas.

Vad händer sedan?
Efter beslut om antagande kommer överklagandeanvisning samt kopia av beslutet att sändas
till de som Upplands-Bro kommun bedömer har rätt att överklaga, det vill säga sakägare eller
miljöorganisation med talerätt som under processens remisstider skriftligen framfört
synpunkter som inte tillgodosetts. Eventuella överklaganden skall vara kommunen tillhanda
inom tre veckor från den dag då ett tillkännagivande om justeringen av protokollet från
Kommunfullmäktiges sammanträde har satts upp på kommunens anslagstavla.

Har du frågor?
Frågor i ärendet besvaras av Theodor Andrén planarkitekt på Planavdelningen och Charlotte
Ahlstrand tf exploateringschef på Exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00.

Sändlista
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket
Trafikförvaltningen
Socialnämnden
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Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Svensk Galopp
Stena fastigheter 3 Exploatering AB
Riksbyggen
AL Fastighetsförvaltning
KF Fastigheter
Norrvatten
Polismyndigheten
Svenska kraftnät
TeliaSonera Skanova Access AB
Företagarna Upplands-Bro
Håbo kommun
PRO Bro
Stockholms handelskammare
Vattenfall
E.ON Elnät Sverige
E.ON Värme Sverige AB
Friluftsfrämjandet
Centerpartiet Upplands-Bro
Folkpartiet Liberalerna Upplands-Bro
Naturskyddsföreningen Upplands-Bro
Svenska Kyrkan
Luftfartsverket, Norrköping
Försvarsmakten
Brandkåren Attunda
Käppalaförbundet
Bro IK
Privatperson1
Privatperson2
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