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UTSTÄLLNING
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

Vår beteckning

2016-10-14

KS 15/0065
Till berörda remissinstanser och
sakägare enligt
fastighetsförteckning.

Förslag till detaljplan för
Trädgårdsstaden i Bro (etapp 1)
BRO

Nr 1302

Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 31 augusti 2016 § 112, sänds förslag till detaljplan för
Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1, nr 1302, ut för utställning enligt regler för normalt
planförfarande, ÄPBL (SFS 1987:10).

Planområdet ligger i direkt anslutning till Bro samhälle söder om järnvägen och
omfattar största delen av det område som ligger mellan järnvägen, Brobäcken och
Ginnlögs väg. Den detaljplan som nu är aktuell för samråd är etapp ett av tre för det
område som behandlades i planprogrammet "Trädgårdsstaden i Bro".
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggandet av ett område med bostäder
med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 800 nya bostäder, två
förskolor, en F-9 skola och en idrottshall till denna. Den ger också möjlighet att skapa
ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt möjlighet till
odling/kolonilottsområden.
Förslaget är ute på utställning från den 14 oktober 2016 till och med den 21 november 2016.
Det är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum och i Brohuset. Materialet finns också
på kommunens webbplats www.upplands-bro.se/tradgardsstaden
Utställningsmöte kommer att hållas i Florasalen i Bro tisdagen den 25 oktober 2016 klockan
18.00.
Synpunkter på förslaget skall senast måndagen den 21 november 2016 skriftligen framföras
till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Den som inte senast under utställningstiden lämnat

skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta
planen.
Frågor i ärendet besvaras av Henric Carlson, och Theodor Andrén på Planavdelningen samt
Axel Löfdahl på Exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00.

Samhällsbyggnadskontoret

Utställningslokaler:
* Kommunhuset, Kungsängens centrum
Furuhällsplan 1 196 40, Kungsängen
* Brohuset, Bro centrum
Broplan 1, 197 31 Bro Centrum
Materialet finns även på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se/tradgardsstaden

Utskickade handlingar:
- Missiv (denna handling)
- Utställningsbeslut KS 2016-08-31 § 112
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Gestaltningsprogram
- Strukturplan
- Fastighetsförteckning
- Remisslista
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Samrådsredogörelse

