Kallelse till plansamråd
Samhällsbyggnadsnämnden har 2018-08-27, §123, beslutat om att gå ut på samråd
med följande förslag:
Detaljplan för Alingsås
ÄLDREBOSTÄDER VID NORRA RINGGATAN/BRUNNSHUSALLÉN 2-10
Planområdet ligger norr om Norra Ringgatan, i angränsning till stadskärnan och
Alingsås centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för äldrebostäder,
dagcentral och hemtjänstlokaler. Hänsyn ska tas till intilliggande kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och kulturmiljö. Förslaget överensstämmer med kommunens
fördjupade översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande
miljöpåverkan. Planläggningen sker enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel.
De fastighetsägare som berörs i närområdet finns upptagna i fastighetsförteckning
och blir meddelade med denna skrivelse. Fastighetsägare som vill ha goda
relationer till sina nyttjare bör vidarebefordra skrivelsen till eventuella
bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och arrendatorer.
1. Samråd. Vi vill nu ha synpunkter på förslaget!
Samrådshandlingarna består av Plan- och illustrationskarta samt Planbeskrivning.
Under tiden 10 september till 30 september 2018 finns de tillgängliga på följande
platser:
 Kommunens webbplats www.alingsas.se (välj Bygga, bo och miljö – under
det översta fotot finns sedan symbolen Detaljplanering att klicka på).
 Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås (öppet mån-fre kl 8-17).
Ett SAMRÅDSMÖTE ordnas den 19 september 2018 kl 17.00-19.00 på Sveagatan
12, Alingsås.
Handläggare: Helen Ashman, tfn 0322-616264, e-post: helen.ashman@alingsas.se
Synpunkter önskas i första hand via e-post, i andra hand skriftligt till adresser enligt
nedan. Synpunkter ska vara samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast 30
september 2018.
2. Granskning
När samrådet är klart kan vissa redigeringar ske, och kommunen kommer i en
underrättelse att informera om planförslaget samt hålla det tillgängligt för
granskning. Granskningstiden är minst två veckor och då finns också tillfälle att
inkomma med synpunkter. Samtliga skriftliga synpunkter sammanställs i ett
Granskningsutlåtande.
3. Antagande
Efter eventuella revideringar förs planen till samhällsbyggnadsnämnden för
antagande.
Alingsås den 10 september 2018
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