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Detaljplan för Stora Råby 37:20 i Lund, Lunds kommun 
Stora Råby Byaväg 
PÄ 27/2017a 
 
Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. 
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande. 
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av befintlig och tillkommande 
bostadsbebyggelse inom planområdet.  
Nya byggrätter för bostadshus förväntas innebära att knappt 45 bostäder kan 
uppföras. Förslaget innebär att både friliggande- och radhusbebyggelse 
uppförs i 1½-2 våningar.  
 
Planförslaget innefattar kvartersmark för: 
• Bostäder 

 
Detaljplanen hålls härmed tillgänglig för samråd.  
Samrådstid 29 april – 28 juni 2019. 
 
Detaljplanen finns under samrådstiden tillgänglig i Kristallen, Brotorget 1, Lund.  
 
Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen,  
Sankt Petri Kyrkogata 6 i Lund och på Bibliotek Linero, Linero torg 14 i Lund samt  
på www.lund.se/planerpagang 
 
Vid frågor vänligen kontakta planavdelningen, detaljplanen handläggs av  
planingenjör Jenny Lindström, telefon 046-359 36 21 
biträdande planchef Maria Milton, telefon 046-359 60 26. 
 
Förslaget berör samfällt område samt dikningsföretag och hålls tillgängligt 
enligt ovan för delägarna i samfälligheterna och dikningsföretagen: 
Stora Råby GA:3 (servisledningar) – anläggningssamfällighet 
Stora Råby GA:4 (servisledningar) – anläggningssamfällighet 
Stora Råby GA:14 (avlopp) – anläggningssamfällighet 
Stora Råby S:7 (väg) – marksamfällighet 
Stora Råby S:26 (väg) – marksamfällighet 
Stora Råby nr 17 Dikningsföretag år 1961 
Nr 1 och 2 Arendala samt nr 2 Bjellrup år 1908 
 
 

http://www.lund.se/planerpagang


 Underrättelse−Samråd 2 (2) 
 2019-04-26  

 
 

    
 

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 ska lämnas skriftligt med namn och postadress, till epost 
stadsbyggnadskontoret@lund.se eller postadress Stadsbyggnadskontoret, 
Box 41, 221 00 LUND senast den 28 juni 2019. 
 
De personuppgifter du lämnar när du skickar in en synpunkt registreras och 
behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).  
Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.  
På www.lund.se/gdpr hittar du mer information om hur Lunds kommun 
arbetar med frågor kopplade till GDPR. 
 
 
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 
 
 
 
Ann-Sofi Ahlgren 
administratör 
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