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Detaljplan för del av Linero 2:1 i Lund, Lunds kommun
Sandbyvägen−Hugins väg
PÄ 24/2010
Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för enkelt planförfarande.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka befintlig tomt för handelsändamål samt att även utöka befintlig förskoletomt något. Bild, se baksida.
Samrådsmöte kommer att hållas den 2 mars 2011 klockan 17.30 på Stadsbyggnadskontoret, Bangatan 10 A, Lund.
Detaljplanen hålls därefter tillgänglig för granskning på Stadsbyggnadskontoret,
Bangatan 10 A, Lund, från och med den 7 mars till och med den 21 mars 2011,
vardagar utom lördagar klockan 10−12, eller annan tid efter överenskommelse med
planens handläggare.
Detaljplanen kommer även att finnas på Stadsbiblioteket, Sankt Petri Kyrkogata 6
och på Bibliotek Linero, Vikingavägen 31 i Lund samt på www.lund.se/planerpagang
Detaljplanen handläggs av Planavdelningen
planarkitekt Lotta Wallin, telefon 046-35 65 03
planchef Ole Kasimir, telefon 046-35 63 74.
Förslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i
samfälligheterna:
Erik Plogpenning GA:1 (gårdsutrymme, elbelysning, dagvattenledningar och spillvattenledningar med mera) − anläggningssamfällighet
Erik Plogpenning GA:6 och GA:7 (stuprör, dräneringsledningar och dagvattenledning)
− anläggningssamfällighet
Långskeppet GA:1 (interngator, träd, kalvattennät med mera) − anläggningssamfällighet.
Mimer GA:1 (lekplatser, grönytor, belysning med mera) − anläggningssamfällighet.
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att
underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.
Om Er fastighet övergått till ny ägare ombeds Ni förmedla denna underrättelse.
Synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND,
senast den 21 mars 2011.
Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och adress.
Postadress
Besöksadresser

Box 41, 221 00 LUND
Bangatan 10 A
Byggmästaregatan 4 (lantmäteriavd.)

Telefon vx
Telefax

046-35 50 00
046-14 60 51

E-post
Internet

byggnadsnamnden@lund.se
stadsbyggnadskontoret@lund.se
www.lund.se

UNDERRÄTTELSE
2011-02-22
Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.
BYGGNADSNÄMNDEN I LUND
Enligt uppdrag

Madeleine Rosqvist
planadministratör
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