1 (2)

REMISSMISSIV
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Datum
2021-01-28

Handläggare

Charlotte Persson
Charlotte.Persson@huddinge.se

Diarienummer
KS-2018/257 KS-2018/266 KS
2018/279 KS 2018/290

Remissinstanser

Samråd utvecklingsplaner för Kungens kurva, Vårby,
Flemingsberg och Sjödalen-Fullersta med fokus på centrala
Huddinge
Det pågår ett intensivt arbete med flera stora och viktiga planer för hur Huddinge
kommun ska utvecklas fram till 2050. Kommunen har arbetat fram
utvecklingsplaner för Kungens kurva, Vårby, Flemingsberg och SjödalenFullersta med fokus på centrala Huddinge. Planerna visar på en möjlig utveckling
av bland annat bebyggelse, infrastruktur och grönska. Syftet är att se till att de
delar som sedan byggs bit för bit hänger ihop i en attraktiv och hållbar helhet.
Välkommen att lämna synpunkter på utvecklingsplanerna senast den 15 april
2021. All praktisk information och handlingar hittar du här på:





Utvecklingsplan för Vårby (dnr KS 2018/266): www.huddinge.se/varby2050
Utvecklingsplan för Sjödalen-Fullersta med fokus på centrala Huddinge (dnr KS
2018/279): www.huddinge.se/centralahuddinge2050
Utvecklingsplan för Kungens kurva (dnr KS 2018/257):
www.huddinge.se/kungenskurva2050
Utvecklingsplan för Flemingsberg (dnr KS 2018/290):
www.huddinge.se/flemingsberg2050

Vi ser helst att du skickar dina synpunkter via e-post plan@huddinge.se men
självklart kan du också skicka dem till Huddinge kommun, Plansektionen,
Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge. Ange ärendets namn ”Utvecklingsplan för
NN” diarienummer KS-2018/XXX.
Utvecklingsplan för Flemingsberg har Botkyrka och Huddinge kommun arbetat
fram gemensamt. Synpunkter till båda kommunerna kan skickas i samma yttrande
men svar önskas till båda kommuner, oavsett om synpunkterna berör enbart den
ena eller den andra kommunen. Skicka dina synpunkter via e-post till
klf@botkyrka.se och plan@huddinge.se Ange ”Samrådsförslag utvecklingsplan
Flemingsberg, KS/2020:439 och KS- 2018/290” i ert yttrande. Väljer du att skicka
via post hittar du adresser på www.botkyrka.se/flemingsberg och
www.huddinge.se/flemingsberg2050
HUDDINGE KOMMUN
Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se
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Har du frågor går det bra att ställa dem till:
e-post: samhallsutveckling@huddinge.se

Helene Hill

Charlotte Persson

Samhällsbyggnadsdirektör

Chef strategiska sektionen

