Datum
2013 05 20
Sida 1/1

Dnr: SBN 829-2004

Till
Sakägare och remissinstanser
Enligt lista

SAMRÅD
Detaljplan för Kågeröd 5:129 m fl (Station)
i Kågeröd, Svalövs kommun, Skåne län
Svalövs kommun ställer ut ovan nämnda detaljplan för samråd.
Planområdet omfattar järnvägsområdet i Kågeröd (del av Kågeröd 5:129) med
anslutning till Bygatan i öster och Hagagatan i väster, del av Per Ols väg och
Bangatan, fastigheten Kågeröd 5:36 och del av fastigheterna Kågeröd 5:18, 5:57 och
5:58. Hela området omfattar ca 1,64 hektar.
Förslaget syftar till att möjliggöra en planskild järnvägskorsning för gång- och
cykeltrafik, pågatågsstation med mötesspår samt att anpassa och tillgängliggöra
omkringliggande ytor. På fastighet Kågeröd 5:36 medges bostads- alternativt
centrumändamål.
Planförslaget innebär att delar av mark för fastigheterna Kågeröd 5:58, 5:18 och
5:129, till följd av planens antagande kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap planoch bygglagen för allmän platsmark.
Samrådsmöte hålls Torsdagen den 30 maj 2013, kl 18.30, i Lunnaskolans matsal, i
Kågeröd.
Planhandlingar finns tillgängliga 2013 05 27 – 2013 06 17 på biblioteket i Kågeröd 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 17 Juni 2013. Fastighetsägare underrättar
arrendatorer/hyresgäster. 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.
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