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Stadsbyggnadsförvaltningen
2020-12-07

GRANSKNING
STANDARDFÖRFARANDE

Ändring av detaljplan för Träkvista 2:59 och 2:67 (Stamvägens förskola) på
Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län
dnr PLAN.2018.15

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING
Planeringsenheten i Ekerö kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Stamvägens
förskola på fastigheterna Träkvista 2:59 och 2:67. Förskolan är i behov av nya lokaler. Gällande
byggnadsplan från 1965 anger bostadsändamål. Ändringen av detaljplanen syftar till att göra
gällande byggnadsplan mer flexibel och att justera användningen så att pågående verksamhet blir
förenlig med planen. Användningen S – skola tillkommer samtidigt som B – bostad fortsätter att
gälla.
Samråd av ändringsförslaget genomfördes under perioden 6 november 2019 – 4 december 2019.
Därefter har planhandlingarna reviderats avseende bland annat omhändertagande av dagvatten samt
förorenad mark. Planhandlingarna skickas nu ut för granskning.
Handlingar finns tillgängliga på www.ekero.se.
Under granskningstiden, 8 december 2020 – 5 januari 2021, finns granskningshandlingarna även att
ta del av i bibliotekets foajé i Ekerö centrum samt i kommunhusets tillfälliga entré i socialkontoret,
Tappströmsvägen 2. Eventuella synpunkter på förslaget ska vara planeringsenheten tillhanda senast
den 5 januari 2021 till adress: Ekerö kommun, Planeringsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö.
Synpunkter kan också skickas med e-post till planeringsenheten@ekero.se. Ange
diarienummer PLAN.2018.15
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 är välkommen att ringa till Ekerö Direkt, tel. 08 124 57 100.
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Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och
behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för
vår myndighetsutövning. Du kan läsa mer om hur Ekerö kommun hanterar dina personuppgifter och
vilka rättigheter du har på kommunens hemsida www.ekero.se.

Med vänlig hälsning
Annika Ratzinger

