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SAMRÅDSBREV
Datum
2021-02-03

Diarienummer
KS-2019/566

Avsändare

Albin Lindeskär
08 535 365 15
Albin.lindeskar@huddinge.se
Kommunstyrelsens förvaltning

Inbjudan till samråd för detaljplan för Tingshuset 1 & 2 samt
del av Fullersta Gård 1:170 i Fullersta, Huddinge kommun
Nu är en ny detaljplan för Tingshuset 1 & 2 samt del av Fullersta Gård 1:170 på
samråd. Det innebär att du nu har möjlighet att tycka till om förslaget.

Flygbild med planområdet markerat med vit streckad linje.

Vad innebär den nya detaljplanen?
Den nya detaljplanen skulle innebära att ett bostadskvarter med cirka 440
lägenheter, en förskola och service kan uppföras i anslutning till det befintliga
Tingshuset. Detaljplanen innebär även att det befintliga Tingshuset planläggs för
att stämma överens med den nuvarande användningen. Vidare innebär den nya
detaljplanen att den nuvarande infartsparkeringen struktureras om, samt att gång
och cykelvägarna runt planområdet byggs om. Även gångstigen vid Kyrkdammen
rustas upp och det föreslås bland annat anläggas nya bryggor.
Detaljplanen möjliggör fler bostäder inom influensområdet för Spårväg syd och
bidrar till kommunens mål om fler bostäder, större blandning av bebyggelsetyper
samt mer underlag för kollektivtrafik.
Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030. Den kan du läsa
mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan
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Vy mot kvarteret ifrån Huddinge stationsväg. Befintliga Tingshuset till höger i bild.

Planhandlingar
Du hittar alla planhandlingar på www.huddinge.se/tingshuset. Du kan också se
alla handlingar (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus,
Kommunalvägen 28, Huddinge.

Lämna dina synpunkter
Detaljplanen är på samråd mellan den 4 februari och 5 mars 2021.
Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 5 mars 2021. Skicka dem gärna
via e-post till plan@huddinge.se. Det går också bra med brev till:
Huddinge kommun
Plansektionen
Kommunalvägen 28
141 85 Huddinge
Ange planärendets namn, diarienummer KS-2019/566 och din
fastighetsbeteckning om det är aktuellt.
Efter samrådet behandlas alla inkomna synpunkter och planförslaget kan komma
att ändras. Det skickas sedan ut på granskning som är den sista möjligheten att
lämna synpunkter.

Mer information och kontakt
Om du har frågor kan du kontakta planarkitekt Albin Lindeskär.
Telefon 08-535 365 15
E-post albin.lindeskar@huddinge.se
Med vänlig hälsning,
Albin Lindeskär
Planarkitekt

