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Beredningsmaterialet för Eriksnäs II (plan E 2) läggs fram 

 

Planläggningssektionen har beslutat lägga fram beredningsmaterialet för detaljplan och 

detaljplaneändringen för Eriksnäs II (plan E 2) i enlighet med markanvändnings- och 

bygglagens 62 § och markanvändnings- och byggförordningens 30 §. Samtidigt läggs 

också det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning fram. 

Planeringsområdet ligger söder om Söderkulla, Borgåleden (riksväg 7) och det nuvarande 

småhusområdet i Eriksnäs. Avståndet till Söderkulla centrum är 3,5 km. På ett område på 

ca 45 ha planeras ett mångsidigt bostadsområde för cirka 1 600 – 1 700 invånare med 

anknytande grönområden samt trafikförbindelser. 

Detaljplanen gäller del av fastigheten 1:121 (Eriksnäs). Detaljplaneändringen gäller delar 

av fastigheterna 1:147 (Eriksnäs K1015ym) och 1:152 (Fågelbacken) samt allmänt 

vägområde (Eriksnäsvägen). 

Beredningsmaterialet och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är 

framlagda under tiden 2.1–1.2.2013 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 

våningen (Stora Byvägen 18, Nickby) samt i Söderkulla bibliotek. Man kan också bekanta 

sig med materialet på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner. 

Kommuninvånarna och intressenterna har rätt att framföra åsikt om beredningsmaterialet 

och om tillräckligheten för programmet för deltagande och bedömning. De skriftliga 

åsikterna bör vara kommunen tillhanda senast 1.2.2013 under adress Sibbo kommun, 

Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 Sibbo. 

Under tiden för framläggandet är det också möjligt att lämna kommentarer om detaljplanen 
via Eriksnäs invånarförenings webbsidor (www.eriksnas.fi). Delta i diskussionen!  
 
För dem som är intresserade av områdets planläggning ordnas ett presentationsmöte på 
Servicehuset Linda tisdagen 15.1.2013 kl. 17.00–19.00. Under mötet presenteras 
utkastet till planen och annat beredningsmaterial. I samband med utställningen kan man 
ge respons antingen muntligt eller skriftligt med tanke på planens vidareutveckling. 
Välkommen! 
 
Tilläggsuppgifter om detaljplanerna ger markanvändningschef Matti Kanerva, tfn 09 2353 
6720 och planläggare Pilvi Nummi-Sund, tfn 09 2353 6728, e-postadresser: 
förnamn.efternamn@sibbo.fi. 
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