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SAMRÅDSBREV
Datum
2020-06-11

Diarienummer
KS-2019/3292

Avsändare

Jonas Kinell
08-535 365 64
Jonas.severin-kinell@huddinge.se
Kommunstyrelsens förvaltning

Inbjudan till samråd för detaljplan för del av Regulatorn 1 m.fl,
inom kommundelen Flemingsberg, Huddinge kommun
Nu är en ny detaljplan för del av fastigheten Regulatorn 1 på samråd. Det innebär
att du nu har möjlighet att tycka till om förslaget.

Flygbild med planområdet markerat med vit streckad linje

Vad innebär den nya detaljplanen?
Den nya detaljplanen skulle innebära att bebyggelse för verksamheter, kontor,
kultur- och idrottsanläggning, skola för gymnasium eller högre utbildning och
parkeringsgarage kan byggas. En central del i projektet är att möjliggöra
bebyggelse som ska inrymma ateljéer, verkstäder, kontor, repetitionssalar, arkiv
och förråd för Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB.
Förslaget stämmer överens med kommunens Översiktsplan 2030. Den kan du läsa
mer om på www.huddinge.se/oversiktsplan
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Planhandlingar
Du hittar alla planhandlingar på www.huddinge.se/regulatorn1. Du kan också se
alla handlingar i receptionen i kommunhuset på Kommunalvägen 28 i Huddinge.

Lämna dina synpunkter
Detaljplanen är på samråd mellan den 15 juni och den 21 augusti 2020.
Vi behöver dina synpunkter skriftligen senast den 21 augusti 2020. 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-2019/3292 och din
fastighetsbeteckning om det är aktuellt.
Efter samrådet behandlas alla inkomna synpunkter och planförslaget kan komma
att ändras. Det skickas sedan ut på granskning som är den sista möjligheten att
lämna synpunkter.

Mer information och kontakt
Om du har frågor kan du kontakta planarkitekt Jonas Kinell.
Telefon 08-535 365 64
E-post jonas.severin-kinell@huddinge.se

Frågor och kontakt under semesterperiod
Vid frågor under perioden mellan den 20 juli och den 24 juli samt mellan den 3
augusti och den 14 augusti kan du kontakta områdesplanerare Mats Lundgren.
Telefon 08-535 363 76
E-post mats.lundgren@huddinge.se
Vid frågor under perioden mellan den 27 juli och den 31 juli kan du kontakta
planarkitekt Jonas Ellenfors.
Telefon 08-535 363 75
E-post jonas.ellenfors@huddinge.se

Med vänlig hälsning,
Jonas Kinell
Planarkitekt

