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Befintlig förskola rivs och ,4
;:,..'! ersätts med två nya bostadshus,{:' ,
. samt en ny förskolebyggnad '"Q:,:

Illustrationsplan av förslaget.

Varför får iag detta?

Du har fått detta för att du bor, ar taxeradf
lagfaren ägare till någon fastighet som anses

berörd av förslaget, är arrendator/tomträttsinne-
havaref ägaref delägare/innehavare av servitut
inom eller i anslutning till planområdet, eller är
en berörd myndighet/kommun/organisation.
Även övriga som anses ha ett väsentligt intresse
av förslaget har fått det på samråd. Du kan
påverka förslaget genom att lämna synpunkter.
Fastighetsägare uppmanas att informera
sina boende/hyresgäster.

Syftet med samrådet ar att fä fram ett så bra
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet
till insyn och påverkan.

Vill du ha mer information?

Samrådshandlingarna består av:
. Plankarta med bestämmelser
. Planbeskrivning med genomförandebeskriv-

ning.
. Illustrationsplan
. Solstudie

lnformation från stadsbyggnadsförvaltningen
II o

DETATIPTAN FOR DEL AU KV AKAREN

är nu föremål för samråd under tiden 21 januari

INOM NORRSTRAND

Kulturhistoriskt intressanta byggnader liksom

:.omgivande stora träd ges skydd idetaljplanen.

Parkeringsplatserna omarbetas.

Skyddade ytor för fotgängare och cyklister

Vad innebär planförslaget?

Planen ger möjlighet att uppforu tvä nya
bostadsbyggnader i åtta respektive nio
våningar. Planförslaget innehåller också en

ny förskola i två våningar som delvis byggs

samman med det ena bostadshuset. Befintlig
förskola föreslås rivas och verksamhetens

lokaler ersättas i den nya förskolebyggnaden.
Bostadsgård planeras mellan de nya bo-
stadshusen. Förskolegården planeras i östra
delen av planområdet, mot angränsande

parkområde, och utökas söderut i förhållan-
de till befintlig förskolegård. Detaljplanen
innebär att mark som idag är planlagd som
parkmark, men som i huvudsak används

av befintlig förskola, istället planläggs för
skolverksamhet inom kvartersmark. Befintli-
ga kulturhistoriskt intressanta byggnader ges

rivnings- samt varsamhetsbestämmelser.

Planförslaget är nu föremålför samråd enligt
plan- och bygglagen 5 kap 11 § från den 21 ianuari
- 25 februari 2019.
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