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KUNGÖRELSE 

Detaljplan för Apelvägen, dnr KSM-2015-918-214  

Detaljplanen för Apelvägen har varit på granskning med berörda myndigheter 
och sakägare under tiden 7 november – 28 november 2017. Inkomna 
synpunkter under granskningstiden har sammanställts och besvarats i ett 
granskningsutlåtande. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, 
centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande 
gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 25 mars 2021 § 51 med syfte 
att bereda två förslag, att anta hela detaljplanen respektive att endast anta den 
södra delen av planområdet.  

Detaljplanen planeras att tas upp för beslut om antagande på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2021. 

Om förslagen 

Anta hela planområdet 

I den norra delen medger antagande förslaget cirka 170 lägenheter, 

verksamhetslokaler och ett nytt vård- och omsorgsboende i tre våningar med 

55 platser. Bebyggelsen föreslås uppföras i lameller om 3-4 bostadsvåningar 

med ytterligare en våning i suterräng för verksamhetslokaler, punkthus i 4-5 

våningar och ett vårdboende i 3 våningar. Inom det södra planområdet 

möjliggör detaljplanen för cirka 50 lägenheter som sammanbinds av en 

gemensam och inglasad vinterträdgård. Planförslaget medger att byggnaderna 

uppförs i 2-3 våningar med en högre byggnadsdel med en fjärde indragen 

våning längs Apelvägen. Delar av Apelvägen och Prästgårdsvägen omfattas av 

planområdet och sektioner för dessa vägar har studerats för att säkerställa att 

önskvärda funktioner och ytor säkerställs för allmän infrastruktur. Ett område 

med park föreslås i planområdets nordöstra del. 
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Anta södra planområdet 

Genom att endast anta den södra delen av detaljplanen, Detaljplan för bostäder 

och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen etapp 1, södra, möjliggörs 

bostadsbebyggelse i två-fyra våningar med cirka 50 lägenheter runt en 

gemensam inglasad innergård. Centrumfunktioner tillåts i markplan. Parkering 

möjliggörs i underjordiskt parkeringsgarage. Ett E-område för 

transformatorstation möjliggörs. 

Mer information 

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats under fliken 

”Antagande 3 - 2021”, www.tyreso.se/apelvagen. Planhandlingar finns även 

tillgängligt för utskrift mot en eventuell avgift enligt kommunens taxa hos 

kommunens servicecenter, Marknadsgränd 2, Tyresö Centrum. 

Aktuella beslut finns att läsa på insyn, http://insynsverige.se/tyreso. 

Fastighetsägare ansvarar för att meddela sina hyresgäster om innehållet i detta 

brev. 

Frågor om planförslaget besvaras av Monica Juneheim, 

monica.juneheim@tyreso.se, 08-5782 97 86 eller plan@tyreso.se,  

08-5782 91 00 
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