Miljö- och stadsbyggnadskontoret

2017-11-07
SAMRÅD
UTÖKAT FÖRFARANDE
Detaljplan för del av Ekerö centrum, Tappström 1:40 m.fl., på Ekerö, i Ekerö
kommun, Stockholms län
(dnr PLAN.2010.33)
Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Ekerö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av
Ekerö centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av bostäder i
flerbostadshus, handel, offentliga platser, kontor, parkering och bussterminal samt en ny
cirkulationsplats i centrala Ekerö. Den nya delen av centrum ska genom sin arkitektur, gestaltning
och rumsliga karaktär ansluta till det befintliga centrum. Syftet är också att den nya delen ska öppna
upp ytterligare mot Tappströmskanalen med ett väldefinierat och inbjudande parkrum, samt att
bevara de kvaliteter som finns i befintligt centrum vad gäller Erskines arkitektur.
I samband med att Ekerövägen och Tappströmsbron byggs om, skapas möjlighet till en mer effektiv
bussknutpunkt i anslutning till det nya centrumområdet. Ett nytt stråk bildas som ska knyta ihop det
befintliga centrumet med det nya. De nya byggnaderna ska ges ett varierat intryck, och variera i
våningshöjd mellan tre till sju våningar. Entréplanet i de nya byggnaderna ska vara aktiva och
innehålla handel, verksamheter, kontor eller andra lokaler för att möjliggöra ett levande centrum.
Samrådet gäller även den miljökonsekvensbeskrivning som är upprättad enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken.

Handlingar finns tillgängliga på www.ekero.se.
Under samrådstiden, 8 november 2017 – 12 januari 2018, finns samrådshandlingarna även att ta del
av på biblioteket i Ekerö centrum samt i kommunhusets entré, Tappströmsvägen 2.
För berörda och andra intresserade kommer Miljö- och stadsbyggnadskontoret att ha ÖPPET HUS
den 21 november 2017 i foajén till biblioteket i Ekerö centrum. Kom in och ställ din fråga
någon gång mellan kl 17.00- 19.00.
Eventuella synpunkter på förslaget ska vara Miljö- och stadsbyggnadskontoret tillhanda senast den
12 januari 2018 till adress: Ekerö kommun, Planenheten, Box 205, 178 23 Ekerö.
Synpunkter kan också skickas med e-post till planenheten@ekero.se.
De fastighetsägare som tagit emot det här brevet ska informera eventuella hyresgäster och
arrendatorer.
Den som inte senast under granskningen av detaljplanen har lämnat en skriftlig synpunkt kan
förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Den som vill ha ytterligare upplysningar eller vill diskutera detaljplanen, är välkommen att ringa
eller mail till Ekerö Direkt, tel. 08 124 57 100, info@ekero.se.
Med vänlig hälsning
Emelie Greiff
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