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Detaljplan för Törnskogen 3:6 m fl, Södra,
Vaxmora
Sollentuna kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Törnskogen
3:6 m fl, Södra, som ligger i Vaxmora. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra ny småskalig bostadsbebyggelse vid en förlängning av
Törnskogsvägen och längs Skältorpsvägen samt utbyggnad av beﬁntlig
skola vid Gustavsbergsleden. Mellan Båtsmansvägen och Skältorpsvägens
vändplan skapas ett natursläpp med gångförbindelse för att öka
tillgängligheten för gående till naturområdet öster om planområdet.
Detaljplanen har tidigare ingått i planområdet ”område öster om
Törnskogens villaområde” som har ställts ut två gånger, mellan 2009-02-13
– 2009-03-16 samt 2009-06-29 – 2009-08-24. Efter andra utställningen har
detaljplanen för område öster om Törnskogens villaområde delats i två
detaljplaner, som benämns ”Törnskogen 3:6 m fl, Norra” och ”Törnskogen
3:6 m fl, Södra”, där gränsen mellan dem går söder om Gustavsbergsleden. I
utställningsutlåtandet bemöts endast synpunkter avseende
detaljplaneområdet söder om Gustavsbergsleden. Detaljplanedelen norr om
Gustavsbergsleden ”Törnskogen 3:6 m fl, Norra” handläggs med en senare
tidplan.
Detaljplanen för Törnskogen 3:6 m fl, Södra, finns utställd under tiden
2012-12-04 t.o.m. 2013-01-11 i Turebergshusets entréplan, Turebergs torg.
Utställningen är tillgänglig helgfri måndag - onsdag kl. 7.30 - 17.00, torsdag
7.30-19.00 och fredag kl. 7.30 - 16.00. Ändrade tider kan förekomma i
anslutning till helgdagar. Detaljplanen finns även tillgänglig på kommunens
hemsida www.sollentuna.se.
Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen och ska senast
sista utställningsdagen ha inkommit till Sollentuna kommun,
Kommunstyrelsen, 191 86, Sollentuna eller per e-post till
kommunstyrelsen@sollentuna.se. Var vänlig och ange ärende enligt
rubriken. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden,
har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.
Underrättelsen riktar sig utöver fastighetsägarna till bl.a. hyresgäster och
boende. Därför uppmanas Ni att delge eventuella hyresgäster eller andra
boende på Er fastighet innehållet i denna underrättelse.
Upplysningar: Planarkitekt Eva Påhlman, tel. 08-688 66 26, eller
exploateringsingenjör Karin Sköld, 08-579 215 27.
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