
Detaljplanens syfte
Ert Rtrslag dll ändriry genom dllägg ffi Omräde vid N
Insrumentvägen har tagirs ftam av Lontorer liir smh:ills-
byggnad. Inom planonråder 6nns Öhlins ,acins """'
tillverk komponent€r till bilar, motorcyHar och snö-

shormn Syftct med tilJägger :t aR pröva en urökning av

verksamheten genom aa möjliggöE wå påbyggnader om ca

I 000 kun BTÅ vardcra ovanpä dclar av bcGndig indusui-

byggnad.

Vi vill gärnå Iä era €vertuella synpunkter på planffirslaget

och inbjuder till

Plansamråd
l0 november - I december 2014

Sam.åder;ir till fi,r art f6tighesägåre, hyr€sgäster, ItFalt-
ningar, myndigheter, organisationer och intressaade ska

Iunna limna ;ynpunkrer på ft;nlager. Farigletsägte
uppmanas arr informera eventuellå hyresg:istet på cr

fasdghet om plansamrådet. De synpunkrer som kommer

in under smrådstiden redovisas ff;r blggnadsniimnden och

ligger till grund för fortsatt plaabete

Hur kan du ta del av planförslaget?
Samrådshardlingarna 6nns på komnuncns hcmsida;

*wr.upplandsmsby.se/konnuensplmabete. Vill dufä
handlingarna skickade med post gär det bra att kontakta

planproceshandläggre Melina bv€n, tel 08-590 970 49

eller via e-post nelina.loven6uppland-svasby.se

Förslager 6nns även i konmunhus.ntrCn i Väsby C.€ntrum,

och pä b;blloLeker i Mesingenhu<eL under respektive

öppeftider-

För mer information king ptanfi;rslaget :ir du

v;ilkommen an kontalta planakirekt Anna Silver,

tel08-590 971 65, eller e-post:

anna.silv€r@upplands!åsb),.se

Lämna dina synpunlder
Synpunkter på ff,lslaget ska lämnas skrililigt senast den

1 decmber 2014 till:
Blggnadsnämndcn, Upplaads Visby kommun,

194 80 Upplands Visby, eller e-post:

bggnadsnamndenpupplands\arblase

Befintlig industribyggnad. De dclar av huskroppen d:ir dct :ir konstiuktionsm:issi$ möiligt att bygga

på i ytterligarc en- till wå våningar är markerade med rödstreckad linje.

Koncktp*sonrAnM Silre.
Upy'andsltsb/ kommun, 194 80 Upplandsväsb, t€leton 0&590 971 65

anmiilrer@upprahds6bY.E

U
Upplrnds\ä§ty

konnrun
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kommun

Kontoret ör samhällsbyggnad
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Ändring av detaljplan genom tillägg för område vid
N lnstrumentvägen

Obligatoriska

Sakägare

Kommunala instanser

övriga

Brandkåren Attunda
Eds Iörsaml
E.ON Elnät Stockholm AB

Lzinsstyrclsen
Lantmäteriet

Berörd fasti inom plan enl
Berörd fasti utom plan enl fasti
Soeciella boende, verksamhetsutövare

Kommunstvrelsen /
KS Teknik och ttlTeknik&F

iliö- och häl / Miliö- och hZilsoskvddskontoret


