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Detaljplaneprogram
Nacka kommun

pa Sicklaon,

Upprattad pa planenheten i november 2014
Ett fors1ag till detaljplanprogram har upprattats for centrala Nacka. Detaljplaneprogrammet
syftar till att skapa en levande och attraktiv stadskarna i Nackas centrala delar. Arbetet
utgar fran visionen "nara och nyskapande". Planprogrammet ar ocksa en del i
genomforandet
av oversiktsplanens strategi "en tatare och mer bland ad stad pa vastra
Sicklaon". Det tar ett helhetsgrepp for den framtida stadsutvecklingen och underlattar for
kommande detaljplaner.

Samrad
Miljo- och stadsbyggnadsnamnden
samriid till berorda remissinstanser

har beslutat att sanda mbricerat
och sakagare.

programforslag

pa

Under samradstiden 24 november 2014 -16 januari 2015 kommer forslaget att vara uppsatt
i Nacka Stadshus, utstallningshallen, Granitvagen 15.
Utstallningshallen at oppen:
Mandag: 7.30-19.00
Tisdag-torsdag: 7.30-17.00
Fredag: 7.30-16.30
Tisdag 23 december och tisdag 30 december: 07.30-15.00
Fredag 2 januari och mandag 5 januari: 7.30-12.00
Utstallningshallen ar stangd onsdag 24 december, torsdag 25 december,
december, onsdag 31 december, torsdag 1 januati och tisdag 6 januari

ftedag 26

Programforslaget
[mns aven tillgangligt pa biblioteket i Nacka Fomm under de tider
biblioteket har oppet.
Information
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Valkomna tan Oppet hus
Forslaget kommer att presentetas

•

vid tva oppna hus.

I Nacka Forum lordagen den 6 december 2014 kl. 12.00 - 16.00. (lokalmeddelas

pa

Nacka kOlTl1uuns hemsida).

Vid bada tillfillena fInns representanter
och ta emot synpunkter.

Synpunkter

for Nacka kommun pa plats for att svara pa fragor

pa forslaget

Synpunkter pa planforslaget

framfors sktiftligt senast den 16 januari 2015 till:

Nacka kommun
Miljo- och stadsbyggnadsnamnden
Planenheten KFKS 2002/269-212
131 81 Nacka
el1er via e-post till rcgistrator.plan@nacka.sc,
skriv KFKS 2002/269-212 i amnesraden.
OBS: Om en handling skickas via mejl behover den inte samtidigt skickas pa annat satt.
Eventuel1a fragor om planforslaget kan stal1as 6ll projektledaren Sven Andersson
tfn. 08-7189465 el1er planarkitekt Emma Farje-Jones tfn. 08-718 79 40

Sven Andersson
projektledare

