Datum

Diarienummer

2009-10-01

Till
Remissinstanser enligt lista
Sakägare m.fl.
Hyresgäst informeras i detta ärende
av fastighetsägare.
Förslag till detaljplan för
Kågeröd 1:23, 2:5 m.fl.,
Kågeröds samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Inbjudan till
utställningssamråd
Svalövs kommun ställer ut ovannämnda detaljplan.
För utbyte av information och synpunkter inbjudes Ni härmed till
informations- och samrådsmöte 09 10 15, kl 18.00 i matsalen på
Lunnaskolan, Ekgatan 1, Kågeröd.
Samrådshandlingar ställs ut
7 – 28 oktober 2009 på:
Kommunhuset Herrevadsgatan 10 i Svalöv under kontorstid.
Biblioteket, Lunnaskolan i Kågeröd, under öppettider.
Planförslaget visas även på kommunens hemsida, www.svalov.se.
Den som har invändningar mot förslaget skall framföra dessa
skriftligen till: Bo & Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, senast
29 oktober 2009. Den som inte skriftligen framfört synpunkter då kan
förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Planområdet norr om Knutstorpsvägen omfattar Klockaretorget, del av
Söderåsvägen samt intilliggande område norr om torget och väster om
Vegeå.
Syftet med planen är att pröva möjligheten till att uppföra nya
busshållplatser och vändslinga utmed Söderåsvägen i centrala Kågeröd.
Planen bedöms inte innebära betydande påverkan på miljö, hälsa,
hushållning med naturresurser eller strida mot någon miljökvalitetsnorm.
Kopior av handlingar i ärendet kan erhållas på Bo & Bygg under kontorstid.
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Information om behandling av personuppgifter
De uppgifter som lämnas till Bo & Bygg registreras för administration och
uppföljning. Personuppgifter behandlas enligt reglerna i
personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till Bo &
Bygg blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår
webbplats.
För frågor och eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontaktas
handläggaren.
Bo & Bygg

Vlasta Sabljak
Plan- och bygglovarkitekt
Bilagor
Sändlista
Plan- och genomförandebeskrivning
Behovsbedömning enligt miljöbalken
Plankarta med bestämmelser
Särskilt utlåtande
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