
upP,§9.13 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2016-02-22 	IFN-2016-0031 

Idrott- och fritidsnämnden 

Detaljplan Storvreta centrum samråd. Dnr PLA 2012-20245 

Förslag till beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, samt 

att sända detsamma till plan-och byggnadsnämnden 

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Storvreta centrum med ny bebyggelse för 
bostäder och centrumverksamhet, nytt torg och upprustning av befintliga gator. 

Förvaltningen anser att planen inte har någon påverkan inom nämndens ansvarsområde och 
föreslår nämnden att anta bilagt förslag till yttrande och att sända detsamma till plan- och 
byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att lämna yttrade över förslaget till ny detaljplan för Storvreta 
centrum som är ute på samråd till och med 2016-03-09. Förvaltningen har begärt förlängd 
remisstid för att nämnden ska kunna hantera ärendet vid sitt ordinarie sammanträde i mars. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Storvreta centrum med ny bebyggelse för 
bostäder och centrumverksamhet, nytt torg och upprustning av befintliga gator. 

Förvaltningens mening är att planen inte har någon påverkan inom nämndens ansvarsområde 
och nämnden föreslås anta förvaltningens förslag till yttrande och att sända detsamma till 
plan- och byggnadsnämnden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  





Uppsala 
IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2016-02-25 	IFN-2016-0031 

FÖRSLAG 
Plan- och byggnadsnämnden 

Detaljplan Storvreta centrum samråd. Dnr PLA 2012-20245 

Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att lämna yttrade över förslaget till ny detaljplan för 
Storvreta centrum. Idrotts- och fritidsnämnden har inga synpunkter på planförslaget. Det medför 
inte någon påverkan inom nämndens ansvarsområde. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström 	 Annie Arkebäck Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, idrotts- och fritidsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: idrotts-fritidsnamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Från: 	 Selling Ewa 
Skickat: 	 den 11 februari 2016 15:38 
Ämne: 	 Uppdaterad ändring i plankarta Storvreta Centrum 2012-020245 

Direktlänk till handlingar 

E cic1:4495.50312«70.4013-1983 

Detaljplan för Storvreta centrum, Uppsala kommun 

är på samråd mellan 2016-01-27 och 2016-03-09. 
Normalt planförfarande. Diarienummer 2012-020245. 

Läs handlingarna på  https://www.uppsala.se/stadsplanering  

Skicka dina synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast 2016-03-09 
Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller e-post: plan- 
byggnadsnamnden@uppsala.se   
Se mer information på vår webbplats, https://www.uppsala.se/Boende-och-trafik/stadsutveckling-och- 
planering/ 

Hej, 

En ny plankarta finns inlagd på vår webbsida. 
Detta pga att förklaringen till bestämmelsen f3 hade försvunnit i förklaringstexten på plankartan högra sida. 

Det är åtgärdat och en ny version av plankarta finns nu på vår webbsida. 

Med vänlig hälsning 

Ewa Selling 
Planadministratör 

Postadress: Uppsala kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 45 09 
e-post ewa.sellinciauppsala.se   
webbadress: www.uppsala.se  
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