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Detaljplan för del av djursholm 2:369, parkering och busshållplats  
dp162, DANDERYDS KOMMUN 

Ett förslag till ny detaljplan skickas nu ut på remiss och du som närboende fastighetsägare, 
myndighet eller organisation har möjlighet att komma in med synpunkter på planförslaget. 
Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att anlägga busshållplatser invid 
E18 i höjd med Danderyds gymnasium samt parkering mellan E18 och fastigheterna på östra 
sidan. Under programsamrådet, som pågick under november och december 2009, inkom 
synpunkter som har sammanställts och arbetats in i planförslaget  

Under remisstiden, 2013-01-17 till 2013-03-01, finns planhandlingarna även att ta del av hos 
Information Danderyd på plan 4 i Mörby centrum samt på kommunens hemsida 
www.danderyd.se under: Bygga, bo & miljö- Kommunens planarbete- Detaljplan- Pågående 
planer- Detaljplan för del av Djursholm 2:369, parkeringsplatser och busshållplatser mellan 
E18 och Rinkebyvägen. 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara miljö- och stadsbyggnadskontoret tillhanda 
senast den 1 mars 2013 under adress: Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd. 
Synpunkter kan också skickas med e-post till miljo.stadsbyggnad@danderyd.se. Efter 
remisstiden sammanställs inkomna yttranden och eventuella ändringar skrivs in i 
planförslaget. Synpunkter kommer att kunna lämnas vid ytterligare ett tillfälle innan 
detaljplanen kan antas. 

Du som är intresserad av att veta mer är välkommen på öppet hus den 24 januari 2013 
kl. 14:30-18:00 i Information Danderyd i Mörby centrum.  
Information Danderyd ligger på plan 4 (butiksplanet). Fastighetsägare och styrelser ska 
underrätta eventuella arrendatorer, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare som berörs av 
förslaget. 

Den som vill ha ytterligare upplysningar eller vill diskutera detaljplanen eller planprocessen 
kan kontakta planarkitekt Karin Hallman tfn 08-568 912 56 eller mail 
karin.hallman@danderyd.se 
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