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Följebrev- Planprogram för bostäder

Samråd 3 okt - 10 nov 2017

inom fastigheterna Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 m.fl i Åsa
Planprogram
Kommunen har under 2016 tagit fram ett planprogram för Stockalid
och Kläppa för att utreda möjligheterna för att exploatera de i
FÖP13 utpekade områdena V och VII i syfte att bygga bostäder.
Det gäller del av fastighet Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105
m.fl. i Åsa.
Kommunstyrelsen beslutade 2014 -03-18 §55 §53 att ge
kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett planprogram
och 2017-05-23 §108 beslutade kommunstyrelsen att ge
kommundirektören i uppdrag att genomföra samråd för föreslaget
planprogram.
Förslag till planprogram finns utställt 3 okt till 10 nov 2017 i
stadshusets entré.
Välkommen till ett informations- och samrådsmöte den 12
oktober kl. 18.00 i Löftadalens Folkhögskola, A-salen i Åsa.

Skriv ner vad du tycker!
Du som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det
skriftligt före 10 nov 2017.

Du kan antingen skriva brev eller e-posta.
Synpunkter skickas till:
Kungsbackakommun
Planavdelningen
434 81 Kungsbacka

Planprogram
I planprogrammet sätter kommunen
upp utgångspunkter och mål för planen.

Samråd
I programsamrådet har du möjlighet
att lämna synpunkter på programmet.
Synpunkterna används som underlag för
de politiska beslut som tas om ändringar
och om hur det fortsatta arbetet ska
bedrivas.

Detaljplan
I arbetet med detaljplanen ingår att ta
fram ett förslag för områdets utformning. Detaljplanen bestämmer hur mark
och vatten ska användas inom ett visst
område.

Samråd
I samrådet har du möjlighet att lämna
synpunkter på detaljplanen. Dessa
används som underlag för de politiska
beslut som tas om ändringar och om hur
det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Granskning
I granskningen kan du se om dina
synpunkter i tidigare samråd blivit
tillgodosedda. Om de inte har det har
du nu en chans till att påverka.

eller pbplan@kungsbacka.se

Laga kraft

Vill du veta mer?

Tre veckor efter att detaljplanen antagits i kommunfullmäktige vinner den
laga kraft. Då är det inte längre möjligt
att överklaga den.

Ange namn, adress och fastighetsbeteckning

Programområde

Läs mer på kungsbacka.se/aktuellaprojekt eller
Hasse Andersson, strateg fysisk planering
hasse.andersson@kungsbacka.se
0300-83 46 51

(c) Kungsbacka kommun,
Lantmäteriet
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