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UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING
Detaljplan för del av Sibbarp 4:138 i Marieholm med flera
Eslövs kommun, Skåne län.
Rubricerad detaljplan, upprättad 2016-03-09 skickas i enlighet med Kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut ut på granskning.
Detaljplanen syfte är att pröva möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg samt en planskild
korsning (tunnel) för gång- och cykeltrafik under Marieholmsbanan i Marieholm. I gällande
detaljplan (M19, antagen 1976-12-15) är området markerat som park och plantering. Gång- och
cykelförbindelsen utgör en viktig del i den kommande exploateringsprocessen för stationsområdet
i Marieholm med anledning av persontågstrafiken som öppnar på Marieholmsbanan i december
2016.
Processen med detaljplanen sker enligt standardförfarande. Det innebär att planen först skickas ut
på samråd, därefter för granskning och slutligen för antagande. Samrådet syftar till utbyte av
information och synpunkter.
Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster,
bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget. Om Er fastighet övergått till ny ägare,
ombeds Ni förmedla denna underrättelse.

SAMRÅDSTID

2016-04-13 – 2015-05-01

HANDLINGARNA
FINNS HÄR

Stadshuset, foajén och tillväxtavdelningen, Gröna Torg 2,
måndag-fredag kl. 8.00-16.30.
Stadsbiblioteket, foajén, Norregatan 9, måndag-torsdag kl. 10.0019.00, fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00.
Marieholms bibliotek, Järnvägsgatan 18 i Marieholm
måndag och torsdag kl. 15.00-19.00, fredag kl. 10.00-13.00.
Eslövs kommuns hemsida, www.eslov.se/bobygga/detaljplan

SYNPUNKTER

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till Eslövs kommun
senast den 1 maj 2016. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast
under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut
att anta detaljplanen.
Kommunledningskontoret
Eslövs kommun
241 80 Eslöv
e-post kommunledningskontoret@eslov.se
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UPPLYSNINGAR

Planarkitekt Thomas Oskarsson telefon 0413–623 15
e-post thomas.oskarsson@eslov.se
Exploateringsingenjör Cecilia Erlandsson telefon 0413–622 68
e-post cecilia.erlandsson@eslov.se
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