
   

 

  
 

  

 

 

 
 

  

   

 
  

  

     
  

KUNGÖRELSE T 6 Detaljplan för östra Tasträsk anhängig 

KUNGÖRELSE Detaljplanearbetet (T 6 Detaljplan för östra Tasträsk) som ingår i kommunens planläggningsprogram 
2016 – 2019, har inle s med a  utarbeta e  program för deltagande och bedömning som innehåller informa on 
om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan. Sam  digt har 
offentliggjort kartenkätens 1.–31.5.2016 resultaten. 

VAR? Planeringsområdet är beläget ungefär 1-1,5 kilometer från Söderkulla centrum. Mest av planeringsområdet 
är ägats av privata markägaren, kommunen äger några fas gheter. Planområdets slutliga omfa ning fastställs i 
takt med a  planarbetet framskrider. 

VAD PLANERAS? Utgående från den kommande detaljplanen för östra Tasträsk är det meningen a  bygga en 
ny matargata i enlighet delgeneralplanen (förlängning av Tasbyvägen) och styra byggandet i näromgivningen 
mera noggrant än för närvarande. I samband med planläggningen fastställs lösningarna för va  entjänsterna 
och byggrä  erna i området. Sam digt kartläggs eventuella behov a   skydda kulturmiljön, byggnadsarvet och 
naturvärden. 

HUR KAN MAN GE RESPONS OM MÖJLIGHETER AV DELTAGANDE? Programmet för deltagande och bedömning 
är offentligt framlagt 30.6 – 12.8.2016. Man kan bekanta sig med programmet och kartenkätens 1.–31.5.2016 
resultaten i Sibbo huvudbibliotek (Norra Skolvägen 2, Nickby), i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och för hela 
planeringsprocessen på kommunens hemsidor (www.sibbo.fi  > Boende och miljö > Planläggning > Detaljplaner 
> T6). 

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning skall lämnas in senast 12.08.2016 
skri  ligt ll Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 Sibbo eller per e-post ll 
adressen registrering@sibbo.fi och satu.onnela@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens 
namn: T6 östra Tasträsk. 

TILLFÄLLEN FÖR VÄXELVERKAN Planläggaren är anträ ar i Söderkulla bibliotek sdagar 28.6.–26.7. kl. 10–15. I 
Juli-august kan man ordnas möten i workshop-anda enligt lokala invånarnas önskan. Planutkastet med  llhörande 
material presenteras vid en planutställning som ordnas preliminärt i september 2016. Informa on om dessa 
evenemang kommer a  publiceras på kommunens webbplats, skickas ll dem som beställt nyhetsbrevet samt på 
anslagstavlan i Söderkulla biblioteket. Man kan ansluta sig  ll informa onslistan genom a  kontakta planläggaren. 

TILLÄGGSUPPGIFTER Tilläggsuppgi er om detaljplanearbetet ges av planläggningschef Ma  Kanerva 
(ma   .kanerva@sibbo.fi, n. 09 2352 6720), planläggaren Satu Onnela (satu.onnela@sibbo.fi, n. 09 2353 6728). 

Sibbo 30.06.2016 
Utvecklings- och planläggningscentralen 
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