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Underrättelse om granskning 

Detaljplan för Kumla 3:175, Lönnvägen 22 i Tyresö 
kommun 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan Kumla 3:175, 
Lönnvägen 22 som är på granskning under 12 oktober– 2 november 2022. Nu 
vill vi ha dina synpunkter på förslaget. 

Planområdet ligger i Trollbäcken. 

Om förslaget 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt med ny bebyggelse i en våning. Syftet 
är att uppföra en gruppbostad som inrymmer sex lägenheter. 

Detaljplanen tas fram med standardförfarande 

Granskning pågår 12 oktober – 2 november 2022 
Stadsbyggnadsutskottet har den 28 september 2022 beslutat om att 
detaljplanen för Kumla 3:175, Lönnvägen 22 ska ställas ut för granskning. 
Granskningstiden pågår mellan 12 oktober och 2 november 2022. Alla 
handlingar som hör till förslaget hittar du på kommunens webbplats, 
www.tyreso.se/kumla3175, på biblioteken i Tyresö samt i kommunens 
servicecenter, Marknadsgränd 2, Tyresö centrum. 

Inkomna samrådsyttrande finns redovisade och kommenterade i 
samrådsredogörelsen. 
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Välkomna med dina synpunkter  
Synpunkterna måste vara skriftliga och skicka in till kommunen under 
granskningstiden, dock senast den 2 november 2022. Du kan skicka dina 
synpunkter med e-post, brev eller via formulär på kommunens webbplats.  

Adress: Tyresö kommun Samhällsbyggnadskontoret, 135 81, Tyresö 
E-post: plan@tyreso.se 
Webbplats: www.tyreso.se/kumla3175 
Uppge namn och adress samt rubricera skrivelsen med ”Kumla 3:175, 
Lönnvägen 22” 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.  

Fastighetsägare ansvarar för att meddela sina hyresgäster om innehållet i detta 
brev.  

Frågor om planförslaget lämnas av India Wajda, India.wajda@tyreso.se. 
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