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GRANSKNING
Detaljplan för Södra Svalöv 6:81 och 6:152 m. fl. (Kulturhuset),
Svalövs kommun, Skåne län
Svalövs kommun ställer ut ovan nämnda detaljplan för granksning.
Planområdet omfattas av två fastigheter i centrala Svalöv. I söder avgränsas
området av Brunnsgatan och mot väster utgör Svalegatan en gräns. I norr
gränsar området mot ett par villafastigheter.
Planen syftar till att juridiskt säkerställa den pågående markanvändningen och
samtidigt möjliggöra e framtida utveckling av befintlig centrumutveckling.
Del av Södra Svalöv 6:152 och Södra Svalöv 6:81 kan komma att tas i
anspråk enligt 6 kap 17-19 §§ plan- och bygglagen, för allmän platsmark
(gata) till följd av planens antagande.
Granskningshandlingarna finns utställda 2011-05-11 – 2011-06-10
under öppettider på:
Kommunhuset, Herrevadsgatan 10 i Svalöv
Svalövs folkbibliotek, Forslidsgården, Svalegatan 23, Svalöv
samt kommunens webbplats www.svalov.se
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 invändningar mot förslaget skall framföra dessa skriftligen till
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, eller via e-post, info@svalov.se, senast den
1 juni 2011.
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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