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SAMRÅD
Detaljplan för Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. (Teckomatorpsgården)
Svalövs kommun, Skåne län
Svalövs kommun ställer ut ovan nämnda detaljplan för samråd.
Planområdet är beläget i ett attraktivt stationsnära läge, söder om väg 17, öster om Karlsgatan och
norr om järnvägen. Hela området innefattar 23 ha.
Planens syfte är att pröva lämpligheten av en större utbyggnad med blandad bebyggelse av
Teckomatorp i en nordöstlig riktning. Boende kombineras med icke störande verksamhet,
centrumverksamhet, skola (förskola) alternativt vård, koloniområde, natur- och parkmark samt
tillhörande gator.
Detaljplanen är baserad på de identifierade möjliga utbyggnadsområdena som presenteras i
Översiktsplanen för kommunen, antagen av kommunfullmäktige 2007.
Samrådsmöte hålls kl. 18.30 på Torgskolan i Teckomatorp onsdagen den 12 december 2012.
Planhandlingar finns tillgängliga 2012 12 05 – 2013 01 07 på biblioteket i Teckomatorp och
kommunhuset i Svalöv samt på kommunens webbplats www.svalov.se. Handlingar kan även
beställas på tel nr. 0418-47 51 06 eller 0418-47 53 92.
Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post,
info@svalov.se, senast den 7 januari 2013. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan
förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). De uppgifter som lämnas
registreras för administration och uppföljning. Handlingar och e-post som inkommer blir allmänna
handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifter kan komma att
läggas ut på kommunens webbplats.
Svalövs kommun

Vlasta Sabljak
Plan- och bygglovarkitekt
Bilagor: sändlista, planbeskrivning med genomförandebeskrivning och miljöbedömning enligt
plan- och bygglagen, plankarta med bestämmelser och illustrationskarta, grundkarta redovisas på
plankarta, bullerberäkning för intilliggande område Teckomatorp 7:1 m.fl.
Vlasta Sabljak, Planarkitekt
Direkt 0418-47 51 06, vlasta.sabljak@svalov.se
Planering & Utredning, Herrevadsgatan 10
Postadress 268 80 Svalöv
Telefon 0418-47 50 00, Fax 0418-47 50 26
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