Datum

Diarienummer

2010-03-15

Till
Sakägare och remissinstanser enligt lista

Förslag till detaljplan för

Södra Svalöv 30:7, 2:5 m.fl. (Folkets hus)
Svalövs kommun, Skåne län

INBJUDAN TILL PROGRAMSAMRÅD
Kommunen har upprättat ett planprogram för samråd med sakägare och andra
som kan beröras av områdets föreslagna förändring. I planområdet ingår
Folkets hus, parkeringen, del av Södra Parkvägen och Svalövsbäcken samt
grönområde väster därom fram till Norra Parkvägen.
Syftet är att pröva möjligheten till förtätning med några bostäder och en
utökning av Folkets hus med icke störande verksamhet såsom mindre butik,
kontor, restaurang, service samt bostadsändamål. Grönområde på ömse sidor
om Svalövsbäcken ändras från folkparks- och nöjesändamål till naturpark.
Programmet finns utställt för programsamråd under öppettider
2010-03-17 - 2010-04-14 på:
Kommunhuset, Herrevadsgatan 10 i Svalöv
Svalövs folkbibliotek, Forslidsgården, Svalegatan 23, Svalöv
Folkets Hus, Södra Parkvägen 15, Svalöv
Informations- och samrådsmöte:
Tisdagen den 23 mars 2010 kl 18.30 på Folkets hus i Svalöv
Kopior av handlingar i ärendet kan hämtas på Bo & Bygg under kontorstid.
För information, upplysningar, frågor och eventuell rättelse av felaktiga
uppgifter kontaktas Vlasta Sabljak, tel 0418- 47 51 06.
Den som har synpunkter på planprogrammet får framföra dessa skriftligen till
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, eller via e-post, info@svalov.se, senast den
20 april 2010.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare
överklaga beslutet att anta detaljplan.
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 blir allmänna
handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas
ut på vår webbplats.
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