Vlasta Sabljak, arkitekt
Välkomna
till samråd
Marit Hedlund, landskapsarkitekt

Kvällen
Samråd, detaljplan
• presentation
• frågor

5 min paus
förtroendevalda

Lekplatser
Bantorget
Övrigt

Synpunkter senast 29 januari 2013!
start-PM

program

samråd

samråd

samråd

granskning

samrådsmöte

området

Kommunfullmäktige

antagande

ev omarbetning

laga kraft

ev Länsstyrelsen
ev överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen framfört
synpunkter som inte tillgodosetts kan överklaga beslutet att
anta planen.

Till antagande i kommunfullmäktige under hösten 2013?

www.svalov.se

Naturvård

grönt = privatägd
gul = kommunägd
Kulturminnesvård
Gård
Gård

Minnessten
Minnessten
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

vad och var man får bygga

Enligt Översiktsplan 07 för Svalövs kommun
avser kommunen bygga ut Teckomatorp
med 650 bostäder på en areal motsvarande
70 hektar. Utbyggnaden är tänkt att ske både
i en sydlig, västlig, nordlig och östlig riktning.

(vad byggnader/mark får användas till)

Vid upprättande eller ändring av detaljplan
inom riksintresset i Teckomatorp skall
hänsyn tas till områdets kulturhistoriska
värden. Förändring av befintlig bebyggelse
liksom eventuell nybyggnation bör ske med
varsamhet och ansluta till lokal befintlig
bebyggelse. Speciell vikt bör läggas vid
användandet av karaktäristiskt
beklädnadsmaterial samt arkitekturens
speciella prägel

• byggnadshöjder/våningar
• byggrätt (grad av bebyggelse som tillåts)
• byggnaders utformning m.m.

Förslaget avviker från översiktsplanen:
bostadsbebyggelseområdet utökas
område för industri är verksamheter av icke störande karaktär

Rättsverkan:
plankarta
planbestämmelser

boende/icke störande verksamhet
centrumändamål, skola (förskola)/vård
park, natur- och koloniområde
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Icke störande verksamhet (handel, kontor, lager samt även
möjlighet till exempelvis återvinnings- och bilservice).

exempel på hur området kan/bör ordnas

ev fornlämningar
gårdsgata

Bo & Bygg, 0418-475106, vxl 47 50 00
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Medborgardialog i Teckomatorp
23 jan kl 18.30 på Torgskolan

5 minuters paus
Vilka lekplatser bör rustas upp?
Kan någon lekplats tas bort?
För frågor kontakta handläggare Annette
Kronvall.

Förslagsskiss grov

Väderskydd
antal, storlek Omni modell City

– Tydliggöra stationshuset
– Nya torget
– Stärka gatustrukturen –
siktlinjen
– Lyfta fram bussterminalen,
direkt till torget
– Angöring i nytt läge
– Minst 60 ppl,
– minst 70 cp god standard,
delvis under tak, pump

Möblering
Skånetrafiken system
modernt uttryck

Nola, Elbin

Belysning
trafiksäkerhet
trygghet
upplevelse
LED?

Vegetation
befintliga träd , etapp
nya träd
annan vegetation

Undersöka befintliga lindar
detaljplaner?

Om inte,

annat?
………

tack för idag!
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