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 Datum Diarienummer 
 2021-01-26 KS-2018/1711  
 

HUDDINGE KOMMUN 
 
Kommunstyrelsens förvaltning Post 141 85 Huddinge Tfn 08-535 300 00 huddinge@huddinge.se 
 Besök Kommunalvägen 28  www.huddinge.se 
 

Underrättelse om granskning av Detaljplan för Sändaren 2 
m.fl., i Trångsund, Huddinge kommun 
Nu är en ny detaljplan för Sändaren 2 m.fl. på granskning. Det innebär att du nu 
har en sista möjlighet att tycka till om förslaget innan det går till politikerna för 
beslut om antagande. 

 
Illustration av ny bebyggelse  

Vad innebär den nya detaljplanen? 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i södra Trångsund samt 
säkerställa plats för det regionala cykelstråket mellan Nynäshamn och Stockholm. 
Det nya kvarteret kommer att utgöra ett entrémotiv för stadsdelen vilket ställer 
krav på god gestaltning, både av byggnader och av allmän plats. Illustrerat förslag 
uppskattas rymma cirka 150 lägenheter. Detaljplanens struktur och innehåll 
förbereder för en eventuell framtida omvandling av Magelungsvägen till en 
stadsgata.  
 
Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030. Den kan du läsa 
mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan  
 
Planhandlingar 
Du hittar alla planhandlingar på www.huddinge.se/sandaren. Du kan också se alla 
handlingar (pappersutskrift) i receptionen, Huddinge kommunhus, 
Kommunalvägen 28, Huddinge. 

Detaljplanen är på granskning mellan den 1 februari och 8 mars 2021.  
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Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 8 mars 2021. Skicka dem gärna 
via e-post till plan@huddinge.se. Det går också bra med brev till: 
Huddinge kommun 
Plansektionen 
Kommunalvägen 28 
141 85 Huddinge 
 
Ange planärendets namn, diarienummer KS-2018/1711 och din 
fastighetsbeteckning om det är aktuellt.  
 
Om du inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan du 
förlora rätten att överklaga ett beslut om planen.  

Mer information och kontakt 
Om du har frågor kan du kontakta planarkitekt Raad Alwajid 
Telefon 08-535 364 29  
E-post raad.alwajid@huddinge.se 
 
Med vänlig hälsning, 
Raad Alwajid    
Planarkitekt 
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