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Information om detaljplan för förskola inom fastigheten
Tranholmen 1:92
Ett förslag till ny detaljplan skickas nu ut på samråd och du som närboende
fastighetsägare, myndighet eller organisation har möjlighet att komma in med
synpunkter på planförslaget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny
förskola för upp till ca 45 barn inom fastigheten Tranholmen 1:92, på ön
Tranholmen. Målet är att den nya förskolan ska kunna ersätta en befintlig
förskola som idag bedrivs i provisoriska lokaler på en pråm, vars tillfälliga
bygglov löper ut 2023. Utöver förskoleändamål är syftet med detaljplanen även
att medge bostadsändamål, antingen som komplement till förskoleverksamheten
eller som enda användning i det fall förskoleverksamhet inte är aktuellt.
Planområdet omfattar 1720 kvm och ligger centralt på Tranholmen i korsningen
Lärkstigen och Ejderstigen.
Under samrådstiden, 2019-04-01 – 2019-05-13 visas förslaget i Information
Danderyd plan 4 i Mörby centrum, öppet måndagar kl. 8-19, tisdag-fredag
kl. 8-17. Handlingarna finns även på kommunens hemsida
https://danderyd.se/nyforskolatranholmen
Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara byggnadsnämnden tillhanda
senast den 13 maj under adress: Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11
Danderyd. Synpunkter kan också skickas med e-post till plan@danderyd.se
Efter samrådstiden sammanställs inkomna yttranden och eventuella justeringar
av planförslaget genomförs. Synpunkter kommer att kunna lämnas vid
ytterligare ett tillfälle, i samband med granskningsskedet, innan detaljplanen kan
antas.
Fastighetsägare och styrelser ombeds underrätta eventuella arrendatorer,
hyresgäster och bostadsrättsinnehavare som berörs av förslaget.

Upplysningar lämnas av planarkitekt på tfn 08-568 912 59 eller e-post
anna-britta.jareliden@danderyd.se
Kommunledningskontoret

David Grind
Plan- och exploateringschef

Hanna Vogelius
Planarkitekt

________________________________________________________________________________________________________________
Kommunledningskontoret, plan och exploatering
Besöksadress: Mörby Centrum, reception, Information Danderyd, plan 4
plan@danderyd.se
Postadress: Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd
www.danderyd.se
08‐568 910 00 (växel)

Ankomst: 2019-04-03 - Dnr 2019-381

Du som är intresserad av att veta mer är välkommen på öppet hus måndagen
den 8 april kl 18-19.30 i Tranholmens loge, Lärkstigen 141a.

