Läs alla handlingar!

Hur lämnar jag synpunkter?

Förslag till planprogram består av flera
handlingar:

Samrådet pågår från måndag den 28
februari 2022 till och med torsdag den
31 mars 2022. Skriftliga synpunkter ska
lämnas till kommunen senast torsdag
den 31 mars 2022.

• Planprogram
• Följebrev samråd
• Uppdaterat följebrev samråd
• Beslut om samråd
• Remisslista
• Denna informationsbroschyr

Skicka dina synpunkter till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller

Samrådshandlingar och utredning
ar finns utställda i kommunhuset i
Kungängen och i B
 rohuset i Bro cen
trum. Kopior i p
 apper kan beställas från
Samhällsbyggnadskontoret.
Handlingarna finns också på
kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/dpklockareno
chharnevihage

Upplands-Bro kommun,
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen
Glöm inte att ange diarienummer
KS 18/0120
Den som inte framfört sina synpunkter
skriftligen senast under granskningstiden för
efterföljande detaljplaner, kan förlora rätten
att överklaga beslut att anta planen. Se
processpilarna nedan.

Vad menas med samråd?

Ett planprogram kartlägger de
övergripande förutsättningarna, mål
och utgångspunkter för kommande
detaljplaner. Ett program upprättas
för större områden och är ett underlag
för flera framtida detaljplaner och
ger möjlighet att lyfta frågor tidigt i
detaljplaneprocessen.

Samrådets syfte är att visa det material
(programförslag) som kommunen
har tagit fram för områdena. Under
samrådstiden finns handlingar
tillgängliga för allmänheten och
synpunkter på förslaget ska lämnas
till kommunen senast samrådets sista
dag.

program

samråd

granskning antagande

laga kraft

KS 18/0120
Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret beslutade 2019 om planuppdrag för bostadsbebyggelse
för två, av fyra önskade områden; Klockaren och Härnevihage. Båda delområden
ligger inom fastigheten Brogård 1:88. För dessa två delområdena har enheten sam
hällsutvecklingsprojekt tagit fram ett planprogram som ska beskriva förutsättning
arna och inriktningarna för det kommande detaljplanearbetet.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att studera möjlig utbyggnad av bostadsbebyggelse
med trafikstruktur. Programmet anger riktlinjer för framtagande av de komman
de nya detaljplanerna för dessa områden. Syftet är även att bredda kommunens
beslutsunderlag och att synpunkter från berörda ska komma fram i ett tidigt skede
av planarbetet.

Lämna dina synpunkter senast onsdag den 31 mars 2022!
www.upplands-bro.se/dpklockarenochharnevihage

Vad är ett planprogram?

uppdrag

Samråd om planprogram för
Klockaren och Härnevihage

genomförande

Vad händer sen?
Efter programsamråd sammanställs de synpunkter och förslag som inkommit
under samrådstiden. Dessa besvaras i en samrådsredogörelse som görs till
gänglig i samband med kommande samråd om detaljplan. Detaljplaneförslag
bearbetas vidare under samråd och granskning där det tillkommer fler
tillfällen att tycka till om förslaget. Efter granskningen överlämnas förslaget till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige för beslut om antagande.
När planen är antagen kan de som lämnat synpunkter senast under
granskningsskedet och inte blivit tillgodosedda, överklaga beslutet. Om ingen
överklagar inom tre veckor får detaljplanen laga kraft.

www.upplands-bro.se/dpklockarenochharnevihage
telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se

Ansvarig planarkitekt: Claudia Wikse Barrow
Projektledare exploatering: Joakim Olsson Syväluoma

