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SAMRÅD
Detaljplan för Teckomatorp 20:1 (Flerfamiljshus), Teckomatorp,
Svalövs kommun, Skåne län
Svalövs kommun ställer ut ovan nämnda detaljplan för samråd.
Planområdet omfattar sydvästra delen av fastigheten Teckomatorp 20:1 som idag omfattas av
parkering och infart till Lindgården, del av Solhemsgatan och parkområde som fortsättning på
Västergatan Planområdet är på ca 6900 m2 varav ca 2900 m2 avses utgöra tomtmark för
flerbostadshus.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av ett fyravånings flerfamiljshus i en del av
Teckomatorp som idag är präglat av öppna grönytor och lägre institutionsbyggnader.
I förslaget skapas ett långsiktigt bra boende med närhet till samhällsservice och grönområden
samtidigt som befintlig infrastruktur i form av gator, gång- och cykelvägar utnyttjas.
Gång och cykelanvändning uppmuntras med gena gång- och cykelvägar i riktning mot
järnvägsstation, bussar, skolor och handel.
Planhandlingar finns tillgängliga 2016 07 13 – 2016 08 15 i 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 15 augusti 2016. 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.
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