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Fastighetsägare
Övriga berörda

Detaljplan för ny infart från Rv 51 till Backa
industriområde, Alternativ 1 och Alternativ 2
del av fastigheten Backa 1:175 m.fl. i Pålsboda, Hallsbergs kommun,
Örebro län
Vi inbjuder här till samrådsmöte om två alternativ till detaljplan, samrådshandling,
daterade 2013-09-09.
NÄR ?
VAR ?

tisdagen den 1 oktober kl 18.30.
Pålsboda Folkets Hus, Skolgatan 1 i Pålsboda.

Detaljplanens syfte är:
att möjliggöra byggande av en ny tillfartsgata från den planerade Rv. Gatans bredd är 7
meter och hastigheten begränsas till 60 km/h. Två alternativ till ny tillfartsgata utreds,
varför förslaget till detaljplan beskrivs i två likvärdiga planhandlingar, benämnda
Alternativ 1 och Alternativ 2.
Alternativ 1: Förslaget innebär att det byggs en helt ny gata med anslutning till Södra
Promenaden.
Alternativ 2: Förslaget innebär att ny infart ansluts till befintlig industrigata
(Kvarngatan) som i sin tur ansluter till Södra Promenaden.
Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande, vilket enligt plan- och bygglagen
(2010:900) innebär att kommunen efter nu aktuellt samråd om ett förslag till plan,
samrådshandling, ska kungöra sitt förslag till detaljplan och låta det granskas under
minst tre veckor enligt 5 kap 18 § PBL 2010:900 innan detaljplanen kan antas av
kommunfullmäktige. Alla synpunkter som skriftligen framförts under samråden
redovisas i en samrådsredogörelse. Denna ingår i de planhandlingar som föreläggs
kommunfullmäktige inför beslutet om antagande.
Eventuella synpunkter på de två alternativen, ska vara Teknik- och
planförvaltningen, 694 80 HALLSBERG, tillhanda senast 1 oktober, 2013.
Har Ni frågor angående detaljplanen, ta gärna kontakt med:
Hans Lindberg, stadsarkitekt
tel. 0582-68 51 80
Beatrice Arvidson, planeringsarkitekt tel. 0582-68 51 78
Mona Braathen, fysisk planerare
tel. 0582-68 51 49
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