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Underrättelse om granskning
Detaljplan för Wättingebacken etapp 2 i Tyresö kommun
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan
Wättingebacken etapp 2 som är på granskning under tiden 7 juli – 25 augusti
2021. Nu vill vi ha dina synpunkter på förslaget.
Planområdet ligger i Bollmora.

Om förslaget
Detaljplanens syfte är att bygga flerbostadshus med tillhörande
parkeringsgarage och gårdar samt en förskola. Norr om Tyresö gymnasium
planeras cirka 70-100 nya bostäder och en förskola. Bostäderna är fördelade i
två hus om sex våningar. Parkering för de som bor i de nya kvarteren kommer
finnas i garage under det norra bostadshuset. Förskolan föreslås vara i två
våningar med en gård mot Wättingestråket.
Planen möjliggör också utbyggnad av gata och gång- och cykelstråk.
Ny bebyggelse ska följa plan- och kvalitetsprogrammet för Wättingebacken.
Hållbart, mänskligt och aktivt är viktiga ledord för kommande utveckling. Den
föreslagna utvecklingen är förenlig med intentionerna i kommunens
översiktsplan ”Tyresö 2035”. Detaljplanen tas fram med standardförfarande.

Granskning pågår 7 juli – 25 augusti 2021
Stadsbyggnadsutskottet har den 16 juni 2021 beslutat om att detaljplanen för
Wättingebacken etapp 2 ska ställas ut för granskning. Granskningstiden pågår
mellan 7 juli till 25 augusti 2021.
Alla handlingar som hör till förslaget hittar du på kommunens webbplats,
www.tyreso.se/wattingebacken-etapp2, på biblioteken i Tyresö samt i
kommunens servicecenter, Marknadsgränd 2, Tyresö centrum.
Inkomna samrådsyttrande finns redovisade och kommenterade i
samrådsredogörelsen.
Var vänlig vänd!
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Välkomna med dina synpunkter
Synpunkterna måste vara skriftliga och skickas in till kommunen under
granskningstiden, dock senast den 25 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/wattingebacken-etapp2
Uppge namn och adress samt rubricera skrivelsen med ”Wättingebacken etapp
2”
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 Agnes Hustad, agnes.hustad@tyreso.se,
08-578 293 28.

