Läs alla handlingar!

Hur lämnar jag synpunkter?

Detaljplaneförslaget består av flera handlingar:
- Följebrev samråd
- Beslut om samråd
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
- Remisslista
- Denna informationsbroschyr

Varmt välkommen till Öppet hus onsdag 11
december kl. 15:00-19:00 i Daghuset i Bro
(Florasalen), Blomstervägen 7, Bro centrum. Då
finns tillfälle att ställa frågor och ge förslag till
företrädare från kommunen samt exploatören.

Samrådshandlingar finns utställda i
kommunhuset i Kungängen och i Brohuset i
Bro centrum. Kopior i papper kan beställas från
kommunen.
Handlingarna finns också på kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/dptappan

Samrådet pågår mellan onsdag 27 november
2019 och onsdag 18 december 2019. Skriftliga
synpunkter ska lämnas till kommunen
senast onsdag 18 december 2019.
Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen
senast under granskningstiden, kan förlora
rätten att överklaga beslut att anta planen. Se
processpilarna nedan.

Nytt bostadskvarter i Gamla Bro (Härnevi 1:34 m.fl.)
KS 17/0347
Bakgrund till arbete med en ny detaljplan
Planområdet ligger i gamla delen av Bro utmed Härnevi skolväg. Fastigheterna Härnevi 1:34 och
Härnevi 1:36 är idag bebyggda med fristående villor, en till två våningar. Odlingsverksamheten på
fastigheten Härnevi 1:35 är sedan tidigare nedlagd och har i dagsläget ingen funktion.
Denna detaljplan utgör ett initiativ till att pröva förutsättningarna för bebyggelse i flerbostadshus på
platsen (tre våningar + vindsvåning) och därmed aktivera ett attraktivt läge i Bro.
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Skicka dina synpunkter till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller
Upplands-Bro kommun,
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen.
Glöm inte att ange diarienummer (KS 17/0347).
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Ansvarig planarkitekt:
Viktoria Söderman
Projektledare exploatering:
Samuel Eketorp
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Kontakta kommunen:
kommun@upplands-bro.se
08-581 690 00
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När planen är antagen kan de som yttrat sig
senast under granskningsskedet och inte blivit
tillgodosedda, överklaga beslutet. Om ingen
överklagar inom tre veckor vinner planen laga
kraft.
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Har du frågor?
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Samrådets syfte är att visa det material
(planförslag) som kommunen har tagit fram för
området. Under samrådstiden finns handlingar
tillgängliga för allmänheten och synpunkter
på förslaget ska lämnas till kommunen senast
samrådets sista dag.
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Vad menas med samråd?
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Efter samrådet sammanställs de synpunkter
och förslag som inkommit under samrådstiden.
Dessa besvaras i en samrådsredogörelse som
görs tillgänglig i samband med den kommande
granskningen. Planförslaget bearbetas och under
granskningstiden kommer ytterligare ett tillfälle
att tycka till om förslaget.
Efter granskningen överlämnas förslaget till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
för
beslut om antagande.
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En detaljplan är det juridiska dokument som
reglerar hur mark och vattenområden får
användas.
Hur en detaljplan tas fram regleras i plan- och
bygglagen. Innan detaljplanen antas ska den
samrådas och granskas av de som berörs av
planen.
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Vad händer sen?
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Vad är en detaljplan?

1:71

RN

VÄ

BROGÅRD

G

EDF*PP*980518

Serv.

Syftet med planen
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ungefär 100 bostäder, parkering och dagvattenhantering
inom planområdet. Därmed omvandlas ett lågexploaterat område, vars odlingsverksamhet upphört, till ny
bostadsbebyggelse i flerbostadshus i enlighet med kommunens Översiktsplan 2010. Exploateringen ska
i enlighet med redovisade gestaltningsprinciper uppnå en god helhetsverkan, visa hänsyn till områdets
kulturmiljövärden och inriktas på att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida utveckling
och upprustning av området kring Härneviskolan såväl som Sätrabäcken.

Synpunkter ska komma in senast onsdag 18 december 2019!

www.upplands-bro.se/dptappan

Detta är en förminskad variant av
plankartan. Orginalstorlek i A2 kan
beställas från kommunen.

