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Underrättelse om antagande 

Ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av 
tomtindelning för kvarteret Gösen i Tyresö kommun  

Förslag till ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning 

för kvarteret Gösen i Tyresö kommun inom Stockholms län, som tagits fram 

med förenklat förfarande, har antagits av kommunstyrelsen den 5 oktober 2021 

§227, enligt bifogat protokollsutdrag. Justering av protokollet med beslutet 

tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla den 12 oktober 2021.  

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida 

www.tyreso.se/gosen.  

Besvärshänvisning 

Den som är missnöjd med beslutet, som senast under granskningstiden 

skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda, kan inkomma 

med ett skriftligt överklagande. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda 

senast tre veckor från den dag då ett tillkännagivande om justering av 

protokollet med antagandebeslut har satts upp på kommunens anslagstavla, 

dvs. senast den 3 november 2021. Efter kontroll att överklagandet kommit in 

i rätt tid lämnas överklagandet med kompletta handlingar till mark- och 

miljödomstolen för prövning. 

Överklagandets innehåll 

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla: 

 vilket beslut du vill överklaga (ange datum för beslut och diarienummer 

om det finns) 

 varför du vill att beslutet ska ändras, vilken ändring du önskar, samt de 

skäl, eventuella handlingar eller annat material som du åberopar. 

Kom ihåg 

 att överklagandet ska undertecknas av dig personligen med ett 

namnförtydligande och ange dina kontaktuppgifter som namn, adress, 

e-postadress och telefonnummer så att du går att nå vid eventuella 

frågor. 
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Postadress 

Tyresö kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
135 81 Tyresö 

Telefon 

08-578 291 00 

 

E-post 

plan@tyreso.se 
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Överklagandet skickas till 

Med e-post: plan@tyreso.se eller per post till, 

Tyresö kommun 

Samhällsbyggnadskontoret 

135 81, Tyresö 

Fastighetsägare förväntas meddela sina hyresgäster om innehållet i detta brev. 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Anna Bengtsson, tel. 08-578 292 37, 

e-post: anna.bengtsson@tyreso.se.  
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