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Underrättelse om granskning 

Detaljplan för ändring av Granitvägen i Tyresö kommun 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för ändring av 

Granitvägen som är på granskning under tiden 30 juni – 23 augusti 2021. Nu 

vill vi ha dina synpunkter på förslaget. 

Planområdet ligger i Bollmora, cirka 400 meter sydväst om Tyresö centrum.  

Om förslaget 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en bostadsgård ovanför parkeringsytan 

inom en mindre del av planområdet för detaljplan 471 Granitvägen. Det 

innebär att den tillåtna bjälklagshöjden för den ytan behöver justeras uppåt 

med 2,5 meter. Detaljplanen tas fram med standard planförfarande. Ändring 

av detaljplan för Granitvägen stämmer överens med översiktsplanen. 

Granskning pågår 30 juni – 23 augusti 2021 

Stadsbyggnadsutskottet har den 16 juni 2021 beslutat om att detaljplanen för 

ändring av Granitvägen ska ställas ut för granskning. Granskningstiden pågår 

mellan 30 juni och 23 augusti 2021. Alla handlingar som hör till förslaget hittar 

du på kommunens webbplats, www.tyreso.se/granitvagen, på biblioteken i 

Tyresö samt i kommunens servicecenter, Marknadsgränd 2, Tyresö centrum. 

Inkomna samrådsyttrande finns redovisade och kommenterade i 

samrådsredogörelsen. 

  

Mottagare 

Enligt sändlista (finns hos 
samhällsbyggnadskontoret) 
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Underrättelse 

Datum 

2021-06-24 
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KSM 2021-184-214 

Postadress 

Tyresö kommun 
Samhällsbyggnadskonto
ret 
135 81 Tyresö 

Telefon 

08- 

Fax 

 

E-post 

kommun@tyreso.se 

Webb 

www.tyreso.se 
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Välkomna med dina synpunkter 

Synpunkterna måste vara skriftliga och skicka in till kommunen under 

granskningstiden, dock senast den 23 augusti 2021. 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/yttrande   

Uppge namn och adress samt rubricera skrivelsen med ”Ändring av detaljplan 

för Granitvägen” 

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 till Agnes Hustad, 

agnes.hustad@tyreso.se. 
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