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Detaljplan för Gåsen 11 m.fl. i Veberöd
Ängavägen–Stjärngatan–Sjöbovägen
PÄ 14/2019

Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder på
fastigheterna Gåsen 4 och 11 i två och tre våningar med inredd vind samt en
mindre byggnad i en våning, avsedd för gemensamhetslokal och gästlägenhet.
Syftet är även att bevara befintlig byggnad på fastigheten Gåsen 7 mot
Sjöbovägen då den är angiven som kulturhistorisk värdefull byggnad i Lunds
kommuns kulturhistoriska bevaringsprogram.

Tidigare har planförslaget varit utsänt för samråd med länsstyrelsen, berörda
nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett
väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som kommit in finns redovisade
i en samrådsredogörelse med stadsbyggnadskontorets kommentarer.
Detaljplanen hålls tillgänglig för granskning i Kristallen, Brotorget 1 i Lund,
från och med den 20 maj till och med den 3 juni 2021.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen,
Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund och på Veberöds bibliotek, Dalbyvägen 1 i Veberöd
med begränsade öppet tider samt på www.lund.se/planerpagang.
Förslaget berör samfällt område och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i
samfälligheten:
Veberöd S:1 (vägarna) – marksamfällighet.
Vid frågor vänligen kontakta planavdelningen, detaljplanen handläggs av
planarkitekt Kent Ratcovich, telefon 046-359 58 93
planchef Ole Kasimir, telefon 046-359 63 74.

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.

Vill du lämna synpunkter på planförslaget gör du det via e-tjänsten Lämna
synpunkter på en plan senast den 3 juni 2021. Länk finns på samma sida
som du hittar planhandlingarna via lund.se/planerpagang. Du kan också mejla
stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till
Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND.
Kom ihåg att ange ditt namn och postadress.

Planförslaget kommer efter granskningen att överlämnas till byggnadsnämnden för
beslut om antagande. Något ytterligare tillfälle till att lämna synpunkter på
planförslaget kommer inte att ges.
Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden, kan
förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

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
Madeleine Rosqvist
planadministratör

