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Information om plansamråd

Detaljplan för fastigheten Torselden 8 m.fl.
Kommunstyrelsen har gett miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till
ny detaljplan för Torselden 8 m.fl, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att samråd
ska genomföras. Planen upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900. Planområdet
omfattar fastigheterna Torselden 2, Torselden 8, Torselden 9 samt Lidingö 8:90.
Syftet med planen är att möjliggöra nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge på fastigheten
Torselden 8. Detaljplanen ska också möjliggöra fortsatt samnyttjande av vissa ytor inom
planområdet och fortsatt allmän passage igenom området. Den nya bebyggelsen ska anpassa
sig till omkringliggande bebyggelse både gällande utformning och skala.
Vi skickar nu ut planförslaget för att få in synpunkter. Under tiden 20 juni–2 september 2018
visas planhandlingarna i stadshuset, Stockholmsvägen 50 på ordinarie öppettider. Samtliga
handlingar finns även på stadens webbplats. www.lidingo.se/detaljplaner.


Här är vi nu

Staden inbjuder till öppet hus tisdagen den 20 augusti 2018 med drop-in mellan kl 17.30
till 19.30 i stadshuset, lokal Baggeby. Vid detta tillfälle finns möjlighet att ställa frågor.
Fastighetsägare ombeds informera bostadsrättshavare, hyresgäst eller annan inneboende som
berörs.
Synpunkter på samrådsförslaget ska framföras skriftligen och vara inkommet senast den 2
september 2018 på e-post till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se
Alternativt skickas till:
Lidingö stad, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 181 82 Lidingö
Avsändare ska tydligt framgå. Uppge även adress och fastighetsbeteckning.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Sara Runhem
Planarkitekt
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Planhandlingar
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning

2018-06-18
2018-06-19

Övriga handlingar och utredningar
Bullerutredning
2018-05-09
Dagvattenutredning
2017-04-24
Antikvarisk förundersökning
2017-03-07
Riskutredning
2008-07-08

Denna information har sänts till:
Ägare till fastigheterna inom och gränsande till planområdet enligt upprättad
fastighetsförteckning samt följande remissinstanser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Tillgänglighetsrådet
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Teknik- och fastighetsförvaltningen
AB Storstockholms lokaltrafik
Ellevio AB
Skanova
Stockholm Exergi AB
Svenska Kraftnät
Luftfartsverket
Trafikverket
Swedavia Arlanda Stockholm Airport
Swedavia Bromma Stockholm Airport
Storstockholms brandförsvar
Lidingö hembygdsförening
SÖRAB

