Datum

Diarienummer

2010-04-01

404-2008

Till
Remissinstanser enligt lista
Sakägare m.fl.
Hyresgäst informeras i detta ärende
av fastighetsägare.
Förslag till detaljplan för

Röstånga 3:92, del av Röstånga 5:45 m fl, Billingevägen,
Röstånga samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Inbjudan till plansamråd
Svalövs kommun ställer ut ovan nämnda detaljplan för samråd. Planområdet begränsas i
söder av Röstånga kyrka, i öster av riksväg 13, i norr av Björkhällsgatan och i väster av
Midgårdsskolan. Del av Billingevägen och Skolgatan ingår i området.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra kvartersmarkens användande, förutom till boende,
även till skola (förskola), handel alternativt kontor. Detaljplanen medför bl.a. att del av
allmän plats övergår till kvartersmark och att byggrätten utökas. Planförslaget bedöms inte
innebära betydande miljöpåverkan.

För utbyte av information och synpunkter inbjudes Ni
härmed till allmänt informations- och samrådsmöte,
tisdagen den 27 april 2010, kl. 18:30, på Röstånga
bibliotek, Midgård.
Samrådshandlingar finns utställda 2010 04 21 – 2010 05 19 på kommunhuset i Svalöv och
biblioteket i Röstånga under öppettider samt kommunens webbplats www.svalov.se. Kopior
av handlingar i ärendet kan även hämtas på Bo & Bygg under kontorstid. För frågor och
eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontaktas handläggaren.
Den som har invändningar mot förslaget skall framföra dessa skriftligen till: Bo &
Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, senast 2010 05 19. Den som inte skriftliga
framfört synpunkter då kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Bo & Bygg

Vlasta Sabljak
Plan- och bygglovsarkitekt
Information om behandling av personuppgifter
De uppgifter du lämnar till Bo & Bygg registreras för administration och uppföljning.
Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och epost 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.
Bilagor
Sändlista, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning, behovsbedömning enligt
miljöbalken, plankarta med bestämmelser, riskanalys avseende olyckor med farligt gods.
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